
 

 

 

 

 

Inbreng van de Fractie van de PvdA bij de: 
 

- Najaarsbrief 2012, 

- Programma begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016 

 

Voorzitter. 

Najaarsbrief 2012  

 
Ten aanzien van de najaarsbrief 2012 kunnen wij kort zijn. Wij kunnen instemmen met de gevraagde 

besluiten punt 1 t/m 6. 

 

Programma begroting 2013  en meerjarenbegroting 2014-2016 

 
De zinsnede op pagina 5 onder punt 2, ik citeer “Het financiële perspectief baart ons nog steeds grote 

zorgen”  zal een ieder hier waarschijnlijk wel onderschrijven. 

Het College vervolgt met dat ze hoopt dat het nieuwe Kabinet snel duidelijkheid geeft over de hoogte 

van de bijdrage die van de gemeente wordt gevraagd voor de rijksbezuinigingsoperatie. 

 

Het regeerakkoord van VVD en PvdA is nu bekend. Duidelijk is dat er van gemeenten zware offers 

worden gevraagd. Maar hoe groot het offer voor onze gemeente zal zijn, is nog niet duidelijk. Wel 

duidelijk is dat wij voorzichtigheid moeten betrachten bij onze uitgaven. 

 

In dit kader wil de fractie van de PvdA uw raad voorstellen akkoord te gaan met uitnamen voor 

nieuw beleid uit de Essent-reserve en de ARGI, maar dit niet onherroepelijk te maken voor het 

gehele begrotingsjaar. 

We kunnen dan deze voorgestelde posten nieuw beleid heroverwegen op het moment dat er meer 

duidelijkheid is over de bijdrage van onze gemeente aan de bezuinigingsoperatie van het Rijk. Dus 

niet stoppen en afwachten, maar handelen met voorzichtigheid.  

 

We hebben allemaal Rutte en Samsom gehoord de laatste weken. Het toverwoord tussen die twee is 

“elkaar wat gunnen”.  

Zo ontstaan posten die je als partij moeilijk aan je achterban kunt uitleggen. Ook in de ons 

voorliggende begroting 2013 staan bezuinigingsposten die wij als PvdA liever niet willen. Zo komen 

wij bijvoorbeeld in cluster 5 de ombuigingen op sport en cultuur tegen. 

Wij zijn bang dat door deze bezuinigingen (ombuigingen is een mooi woord voor bezuinigingen) de 

verenigingen en instellingen hogere contributies of bijdragen moeten gaan vragen aan hun leden. Ik 

ben zelf jaren voorzitter geweest van een sportvereniging en weet hoe moeilijk en gevoelig 

contributieverhogingen liggen. Vaak is een contributieverhoging voor mensen aanleiding om te 

moeten stoppen als lid. De PvdA-fractie maaktzich daar ernstige zorgen over.  Om in te kunnen 



stemmen met deze ombuigingen over meerdere jaren, zouden wij er voor willen pleiten dat er voor 

het eind van het komende begrotingsjaar een goede analyse word gemaakt van de gevolgen van die 

ombuigingen bij diverse verenigingen en instellingen. Zo nodig zouden wij de inkomens norm  voor 

inkomenssteun willen verruimen. 

Met dit standpunt zien wij ons gesteund door het regeerakkoord dat op hun pagina 6 aangeeft dit 

ook te willen en daar als Rijk structureel 100 miljoen voor vrijmaakt.  

 

Zorgen om grote/risicovolle projecten. 

In sombere tijden ben je snel geneigd grotere risico’s te zien en deze risico’s ook nog eens te gaan 

stapelen. Dan slaat bezorgdheid om in angst. 

Wij zijn blij dat er 3 à 5 maal per jaar een risicoanalyse gemaakt wordt van de grote/risicovolle 

projecten. Wij gaan er vanuit dat de uitkomsten van deze analyses leidend zijn voor het vervolg van 

het project. Dus:dreigt het fout te gaan, gelijk ingrijpen en bijsturen. Natuurlijk gaan wij er vanuit dat 

wij als raad met dezelfde frequentie worden geïnformeerd. 

 

Personeel en personeelsbeleid. 

Dit ligt bij de directeur van de ambtelijke organisatie en niet bij het College.Wij hebben er alle begrip 

voor dat, als het over personen gaat, je niet alles publiekelijk kunt maken. Wel zijn wij van mening 

dat er veel wegen zijn die je wel zou kunnen bewandelen zonder iemand onnodig te beschadigen.  

 

Bestemmingsplannen. 

Bij de perspectievennota heeft de fractie bij monde van de heer Kalk al aangegeven dat wij voortgang 

willen met diverse bestemmingsplannen en een goede regiefunctie van de gemeente hierin. 

Hierbij vragen wij bijzondere aandacht voor starters en ouderen. Maar ook voldoende aandacht voor 

de ondersteuning van de leefbaarheid middels het uitvoeren van de centrumplannen. 

De gemeente zet de lijnen uit en de markt volgt; niet andersom. 

 

Onderhoud openbaar groen. 

In de begroting wordt stevig gesnoeid op onderhoud openbaar groen.  Nou is snoeien van groen niet 

altijd verkeerd, maar dat wordt hier waarschijnlijk niet bedoeld. 

Er is veel minder geld beschikbaar voor onderhoud openbaar groen. Het College geeft aan dat er 

maatschappelijke onrust kan ontstaan ten gevolge van dit beleid. Wij zien de maatschappelijke 

onrust al enige tijd in bijvoorbeeld de wijk de Fledders te Vries.  Bewoners die zich terecht zorgen 

maken over de door hen gevoelde verloedering van de wijk. Wij hebben daar al vaker onze 

bezorgdheid over uitgesproken. Bij deze doen wij dit nogmaals. 

 

Tot slot  

Sinterklaas is al in aantocht. De Kerstman poetst als zijn slee.  Het jaar 2012 in bijna voorbij. En wat 

ons betreft is de begroting voor 2013 klaar. 

 

Dank u voor uw aandacht. 
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