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Onderwerp: Begroting 2021

Voorzitter, de VVD zal haar bijdrage kort houden, Wij kunnen en zullen deze begroting voor het jaar 
2021 niet goed keuren en hebben daar een aantal redenen voor:

Vrz, een drietal, voor ons uitermate belangrijke redenen zullen we nader toelichten.
1. De  aangeboden begroting is niet conform de vastgestelde kaders. De door de raad, bij de 

behandeling van de perspectieven nota, gestelde kaders en moties zijn ter zijde gelegd. Een 
belangrijk kader is de stijging van de lasten en het  financieel plafond voor het sociaal domein. 
Deze worden met de aangeboden begroting met voeten getreden. Maar wat we nog ernstiger 
vinden: We dachten dat we het college een duidelijke opdracht hadden meegegeven om op 
zoek te gaan naar mogelijke maatregelen. Een inventarisatie van deze mogelijkheden, is op 
verzoek van onze gemeenteraad, door de ambtelijke organisatie uitgebreid uitgewerkt en er 
wordt niets , maar dan ook helemaal niets mee gedaan. Dit is ten eerste een grove belediging 
voor de ambtelijke ondersteuning, maar ook in strijd met een door deze raad aangenomen 
motie.

2. Er ligt geen structureel duurzame sluitende begroting. 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.

3. Wij willen geen verhoging van de OZB boven de trend. De extra OZB verhoging met 5% 
vinden wij een te makkelijke manier om te proberen het financiële gat te dichten.

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 en negeert, bij herhaling, 
zelfs de door de gemeenteraad vastgestelde kaders en aangenomen moties.
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