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Voorzitter,  

 

De laatste begrotingsbehandeling van deze raad in de huidige samenstelling. En voor een aantal 

onder ons, daadwerkelijk ook echt de laatste begrotingsbehandeling van hun politieke loopbanen. 

Ook voorzitter is het de laatste begroting die dit college heeft opgesteld.  Een prima begroting wat 

ons betreft. Dus wat dat aan gaat zijn er voldoende voorwaarden aanwezig voor ons als raad om van 

deze begrotingsbehandeling daadwerkelijk ook een politiek hoogtepunt van dit politieke jaar te 

maken.  
 

Voorzitter centraal tijdens deze behandeling staan twee vragen namelijk:  
 

- Past de begroting binnen de kaders die met de perspectievennota zijn afgesproken?  

- En zien we in de begroting voldoende terug van wat we hebben meegegeven bij de 

perspectievennota?   
 

Laat ik gelijk met de deur in huis vallen: De GroenLinks fractie is van mening dat dit college erin 

geslaagd is een begroting op te stellen binnen de richtinggevende kaders vanuit de 

perspectievennota.  Een begroting waar de GroenLinks fractie tevreden mee is. Helemaal omdat 

tijdens de behandeling van de perspectievennota duidelijk werd dat het geen makkelijke opdracht 

was. Vanwege financiële onzekerheden moest er op dat moment gevaren worden in de mist.  
 

En deze begroting laat zien dat de mist, nu 4 maanden later, al wat opgetrokken is. Echter 

onduidelijkheden t.a.v. meerjarenbeleid, zoals bijvoorbeeld het nog niet kunnen duiden wat de 

exacte financiële gevolgen zijn van herijking gemeentefonds,  zijn er nog steeds en zal ook nog wel 

even blijven zolang er nog steeds geen nieuw kabinet gevormd is.  
 

Maar voorzitter ondanks de nog aanwezige mistbanken moeten we roeien met de riemen die we 

hebben. En met deze begroting hebben wij er vertrouwen in dat er een juiste koers gevaren wordt.  

Een koers die deze raad tijdens de behandeling van de perspectievennota mede heeft uitgezet.   
 

Want aanvankelijk stonden Museum de buitenplaats en verhoging van het subsidiebudget culturele 

activiteiten bij niet gehonoreerde collegeambities in de nota.  Deze raad kwam echter met een ander 

richtinggevend kader namelijk om te onderzoeken of het mogelijk was een structurele subsidie voor 

museum de buitenplaats in de begroting op te nemen. Ook was er, een door ons gesteunde oproep 

van collega Kardol van D66, om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een cultuurfonds op te 

richten ten behoeve van de verhoging subsidiebudget culturele activiteiten. En daar is gehoor 

aangegeven. Dit college heeft deze koerswijziging in haar begroting opgenomen door toch te 

investeren in de cultuursector. Daar is fractie van GroenLinks ontzettend blij mee. Want als er iets 

duidelijk is geworden tijdens coronaperiode dan is het wel dat kunst en cultuur van onschatbare 

waarde is voor ons als samenleving.  
 

Voorzitter het moge duidelijk zijn dat de fractie van GroenLinks veel terugziet van wat wij tijdens de 

perspectievennota hebben meegegeven. Dus dat is positief. Maar waar we het nog niet over hebben 

gehad en wat wel besproken is tijdens de behandeling van de perspectievennota is de OZB.  

Het college kwam in de perspectievennota immers met het voorstel om het terugdraaien van de 

OZB-ophoging ongedaan te maken. Tijdens het debat werd duidelijk dat hier helaas geen 

meerderheid voor was maar werd wel aangegeven dat tijdens de begrotingsbehandeling, nu dus, als 

de mist enigszins opgetrokken is, de raad eventueel indien nodig in debat zouden gaan over de OZB.  
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En wat ons betreft voorzitter gaan we het hier met elkaar over hebben. Voor de fractie van 

GroenLinks zijn er namelijk een aantal dossiers die nu onder incidenteel nieuwe beleid vallen terwijl 

het vanuit ons perspectief gaat over structureel nieuw beleid. Althans waar structureel geïnvesteerd 

moet worden om het gewenste effect te beogen. Voorzitter we hebben het over het cultuurfonds, 

biodiversiteit, aanpak invasieve soorten, de cultuur- en sportcoaches en uiteraard ook de BOA’s.   
 

Maar voorzitter gelukkig zijn wij niet de enige fractie die het belang hiervan inziet en daarom komen 

wij samen met de fracties van LT, D66, CDA en CU met een amendement om eerdergenoemde 

posten structureel in de begroting op te laten nemen. Daarbij menen wij dat de structurele dekking 

vanuit de OZB-verhoging moet komen. Immers is dit één van de weinige knoppen waaraan gedraaid 

kan worden en is dat voor de fractie van GroenLinks vanuit de sterkste schouders dragen de zwaarste 

lasten principe te rechtvaardigen.  
 

Voorzitter tot zover in 1ste termijn.  


