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Bijdrage ChristenUnie  Begroting 2016  

 

Om te beginnen een compliment van de fractie van de ChristenUnie voor college en ambtenaren voor 
een helder en toegankelijk stuk. En voor de duidelijke beantwoording van de vragen over obscure delen.  

De begroting 2016 is behoudend, zoals we dat gewend zijn van dit college. Let wel, ook de ChristenUnie 
is voorstander van degelijk financieel beleid. Maar op deze manier ?  

Alle seinen staan op groen: de woningmarkt trekt aan, bijdragen van het rijk lijken mee te gaan vallen. 
Dit jaar nog een klein tekort, maar de komende jaren gaan we overhouden. Tenminste, als de 
bezuinigingen doorgaan, daar wordt sterk op gehamerd. Van de ChristenUnie mag u dat meer spreiden 
in de tijd. Of is dat lonkende overschot niet zo hard? Er staan nogal wat onzekere posten met name in 
het sociale domein. 

Maar we bespreken nu de begroting 2016.  

Het negatieve resultaat wordt o.a. veroorzaakt door het instellen van een ‘schommelfonds’ van 157.292 
euro om variaties in de algemene uitkering op te vangen. Maar u heeft al een schommelfonds, dat heet 
ARGI. Er zijn wel meer posten waar u mogelijk geld tekort gaat komen, denk aan de uitkeringen voor het 
sociale domein. Schrap deze overbodige reservering en u heeft in 2016 geen tekort meer. Gebruik de 
vrijgekomen ruimte van 125.000 euro om de lopende bezuinigingen te dempen en geef zo lucht aan 
bijvoorbeeld de organisatie.  

De ChristenUnie is positief over uw plannen voor de samenwerking met ondernemers en de 
ontwikkeling van toerisme en andere bedrijvigheid. De ontwikkeling van diverse centrumplannen laat 
zien dat deze samenwerking geen makkelijke materie is. Een verplichte BIZ-belasting voor een fonds 
waar de gemeente vooral administratiekantoor voor is, kon wel eens averechts werken.  

1. Van wie komt het initiatief voor de BIZ, welk gebied heeft u in gedachten en wat betekent dit plan 
voor de belasting van de gemeentelijke organisatie?  

 
Liever zien we dat er ruim energie wordt gestoken in de ontwikkeling van het terrein van de PBH. Als er 
linksom of rechtsom een goed plan op tafel komt, waarbij het nodig is dat er nog eens kritisch naar de 
kaders wordt gekeken, dan moet dat mogelijk zijn. 

Wij missen in de begroting een post voor de (nood-)opvang van vluchtelingen. Hoewel het COA de bulk 
van de kosten zal dragen, zijn er ongetwijfeld nog andere uitgaven die bijdragen aan een goede opvang.  

2. De ChristenUnie vraagt  u er rekening mee te houden dat voor een goede opvang een aanvullend 
beroep op de gemeente wordt gedaan en rekent  hiervoor op een positieve grondhouding.  

De toelichting op de bedrijfsvoering vorige week was verhelderend en wekt vertrouwen. Maar: er zit 
duidelijk geen rek meer in de organisatie. Een goede uitvoering van het werk van de sociale teams 
vraagt nog veel aandacht. Uit het jaarplan 2015 voor VTH blijkt dat het volledig uitvoeren van het beleid 
onder druk staat door gebrek aan personeel. Dat is de wereld op zijn kop. Geef de organisatie voldoende 
ruimte in tijd en middelen om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Daarvoor mogen 
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bezuinigingen - zoals eerder gezegd - desnoods uitgesteld worden. De ChristenUnie komt met een motie 
op dit punt. 

3. In welke clusters  komt het uitvoeren van vastgesteld beleid in de knel door gebrek aan mensen of 
middelen?  

4. Wat is er nodig om te voorkomen dat door de raad vastgesteld beleid niet kan worden uitgevoerd 
door gebrek aan middelen?  

De mee te nemen gelden zijn onder controle: een beperkt bedrag en goed onderbouwd, een goede 
ontwikkeling.  

U vraagt de raad om in deze begroting alvast de kaders te stellen voor de drie grote thema’s voor de 
komende jaren: decentralisaties, accommodaties en openbare ruimte. We hebben net de boekjes 
gekregen en de voorlichting komt nog. Dus zonder goed te weten wat we gaan doen, mogen we vast 
zeggen hoeveel het mag kosten? Dit is een proces waar we niet in mee kunnen gaan. Zegt u het maar als 
we het verkeerd begrepen hebben. 

Deze thema’s gaan inderdaad veel geld kosten. Om dat op te lossen is alleen bezuinigen niet genoeg, er 
is ook extra inkomen nodig.  Het weerstandsvermogen is 156%, fors hoger dan de afgesproken 
ondergrens van 100%. Daar zit een deel ongebruikte belastingcapaciteit in die niet direct beschikbaar is, 
dat kan slimmer. Nee, de ChristenUnie is niet dol op belasting heffen. Maar hoe langer u de OZB ruimte 
structureel onderbenut, hoe minder u kunt sparen, dit jaar heeft u bijvoorbeeld al 186.000 euro gemist.  

Het voorgestelde beleid lijkt er op gericht dat we straks een mooie reserve hebben, belangrijk, maar het 
voornaamste doel van ons werk  is een leefbare gemeente in stand houden.  Als de voorzieningen zijn 
afgebroken, betaal je misschien weinig, maar je krijgt geen waar meer voor je geld. Dat is en blijft de 
grote zorg van de ChristenUnie. 

Zoals de zaken er nu voor staan hebben we grote moeite met deze begroting, die niet alleen dit jaar niet 
sluitend is, maar waar dat ook voor de komende jaren twijfelachtig is. 

Tot slot, in  deze vijf minuten hebben we ons beperkt tot de hoofdlijnen. Dat is ook de taak van de raad. 
Meneer de voorzitter, u staat voor een lastige klus, de ChristenUnie wenst het college, de organisatie en 
de raad Gods wijsheid en zegen toe bij het verder uitvoeren van uw taak. 

 


