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mdv, de perspectievennota begroting 2014 en de voor jaarsnota 2013 
 
Bij de behandeling van de perspectievennota voor de  begroting van 2012 
hebben we een samenvatting van onze bijdragen inzak e de perspectieven 
nota’s van de afgelopen 5/6 jaar zeg de periode 200 7 – 2012 gegeven. Hieruit 
bleek dat er sprake was van een hoog hehalings- of repeteergehalte. We leken 
wel op een CD die bleef hangen in waarschuwende woo rden over de 
gemeentefinanciën zoals: 

- Een te hoog ambitieniveau met onvoldoende structure le dekking. 
- De onbetrouwbare rijksoverheid en het gevaar van op eneindregelingen. 
- De omvang van dezelfde en al jaren terugkerende str ucturele posten of 

kosten die onder het kopje Nieuw beleid steeds opni euw worden 
opgevoerd. 

- Het starten van activiteiten met als voornaamste re den dat we er i.h.k.v.  
cofinanciering tijdelijke rijksbijdragen voor krijg en.  

- Het bemoeien van de gemeente met dingen die de vera ntwoordelijkheid 
van de mensen zelf zijn.  

Gemeentebelangen heeft in de afgelopen jaren  tot i n den treure 
aangedrongen op een kerntakeninventarisatie gevolgd  door een 
kerntakendiscussie. 
 
We zijn weer een jaar in de tijd en een perspectiev ennota verder.  
Veel is er in dat jaar niet veranderd. Het college zo blijkt gaat min of meer 
voort op de zelfde weg en probeert, als een astmapa tiënt snakkend naar lucht 
de eindstreep te halen.  
 
Een verwacht tekort voor 2014 is in eerste instanti e door een incidentele 
meevaller van de rijksbijdragen omgedraaid in een o verschot van 636.000. 
Het overschot wordt  echter meteen weer opgesoupeer d doordat we de 
posten die al jaren uit bezuinigingsoverwegingen al s incidenteel opgevoerd 
worden, nu structureel maken. Resultaat een ineens weer een te kort.  
 
Medicijn van het college voor deze begrotingskwaal:  een herhalingsrecept in 
de vorm van het opnieuw verhogen van de OZB nu 3% b ovenop de extra 
verhoging van 5 die al gepland stond.  
Dat dit geen genezing van de kwaal is maar slechts symptoombestrijding 
moge duidelijk zijn. Voor 2014 en de naderende verk iezingen zo redeneert het 
college blijkbaar is de koorts toch mooi verdwenen en geeft het lucht. Recept 
voor na 2014 zijn denkrichtingen. 
 
Gemeentebelangen wil het toch nog maar eens probere n en roept de raad op 
om nu eens echt met een kerntaken inventarisatie ge vold door een 
kerntakendiscussie te starten. Ik weet het,  ook di t is een herhalingsrecept 
van Gemeentebelangen, maar nu een om de oorzaken va n de kwalen bloot te 
leggen en aan te pakken i.p.v. slechts aan symptoom bestrijding te doen.  
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Over de voorjaarsnota kunnen we kort zijn we hebben  er kennis van 
genomen. Net als van alle toestanden die zich dit j aar hebben voorgedaan. 
Het leek wel een slechte soap of soms op een Tynaar lose variant van de Man 
van zes miljoen. Als dit maar goed gaat nu zo veel ingehuurde kennis en 
expertise ineens verloren gaat.   
 
Tot zover mdv de eerste termijn van Gemeentebelange n 
 


