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Onderwerp: Begroting 2022

Voorzitter,   Onze dank aan het ambtelijk apparaat en het college voor de begroting.
De tijd vliegt, voor ons ligt de laatste begroting van de college periode 2018-2022. Zoals gebruikelijk 
een beleidsarme begroting. Dit is gebruikelijk en noodzakelijk om een volgend college de nodige 
beleidsruimte te geven.
Volgens de VVD fractie is er nog een belangrijke reden voor het beleidsarm zijn. Deze reden is 
volgens ons de financiële onzekerheid in meerjarig perspectief. Dat er voor deze onzekerheid ook 
redenen zijn die buiten de invloedssfeer van het college en onze gemeente liggen is volstrekt duidelijk.

1. Voorzitter, Er ligt geen structureel duurzame sluitende begroting. Er worden geen keuzes gemaakt 
en wij menen dat we hiermee de problemen naar de toekomst doorschuiven. 

2. Met veel inspanning is er voor het sociaal domein een weg uitgezet om de tekorten in dit domein 
terug te brengen. Het college heeft er voor gekozen deze ingezette weg te verlaten en met 
onduidelijk uitleg , veel open einden en onduidelijkheden de toekomst tegemoet te moeten treden.

3. Uit de meerjarenbegroting blijkt duidelijk aan dat er veel gekort gaat worden op onderwerpen die 
onze gemeente maken tot een omgeving die wordt ervaren als een goede woon, werk en 
leefomgeving. Voorzitter dit zijn niet de keuzes die wij als VVD voorstaan.

4.  Er worden geen keuzes gemaakt en wij denken dat we hiermee de problemen naar de toekomst 
doorschuiven. En juist de door de ambtelijke organisatie uitgewerkte inventarisatie geeft in onze 
ogen voldoende ruimte om stap voor stap maatregelen te treffen, die uiteindelijk leiden tot een 
financieel duurzame begroting. Dit college kan, of durft, geen besluiten nemen en vaart slechts 
verder op hoop.

5. Wij willen geen boven trendmatige verhoging van de lasten voor de inwoners van de 
gemeentelijke lasten. De in de PPN extra OZB verhoging met 5% is na de aangenomen motie bij 
de behandeling van de PPN, tot onze tevredenheid,niet meer in de begroting opgenomen.

Het zal u allen duidelijk zijn, deze begroting past niet bij het beleid zoals de VVD dat voorstaat. De 
VVD staat voor het nemen van verantwoordelijkheid.
Dat doet dit college niet, het schuift alles door naar de onzekere toekomst. 
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