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Inleiding 
Dit is de 2e begroting van de nieuwe raadsperiode, we zien veel uitvoering in 2012 van het 
coalitieakkoord en een doorkijk via de meerjarenbegroting  naar de aankomende periode.   
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de totstandkoming van deze begroting.  
 
U schrijft in het raadsvoorstel  “wij houden het voorzieningenniveau, in samenwerking met 
het maatschappelijk veld op peil en verbeteren waar mogelijk, de programma begroting 2012 
is sluitend, de woonlasten gaan omlaag”, tevens schetst u een perspectief voor de komende 
jaren tot 2015. U merkt op dat de gevolgen van de wet  “werken naar vermogen”, de 
decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ nog niet zijn verwerkt. Daar is op dit moment 
nog onvoldoende informatie over, maar dat dit gevolgen zal hebben op onze toekomstige 
begroting is duidelijk.  
 
De begrotingsopzet is volgens onze fractie nog steeds onlogisch, het blijft een zoekplaatje, en 
met name door de tijdsdruk constateren we wederom enkele slordigheden of 
onvolkomenheden. Wat ons betreft zou een andere,  meer logische, systematische- en 
begrijpelijke opzet, het allemaal wat inzichtelijker maken zodat we er slagvaardiger mee 
kunnen werken op kunnen sturen. Echter een meerderheid van deze raad kiest voor deze opzet 
en daar zullen we het dus voorlopig mee moeten doen.  
 
“Zero based”  of “zero based budgetting”  lijken toverwoorden en worden te pas en te onpas 
gebruikt. Voor de VVD zijn dit twee verschillende begrippen. “Zero based” is  voor ons een 
takendiscussie, terug naar de basis met bijvoorbeeld de vraag of het onderwerp een basistaak 
is voor de (gemeentelijke) overheid en wat doen we wel, wat doen we niet of anders, gegeven 
het budget dat beschikbaar is. “Zero base budgetting”  gaat over kostenbeheersing.  Voor de 
VVD moet deze vorm van takendiscussie “zero based” werken en “zero based budgettering” 
samen leiden tot kostenbesparing. 
 
Vorige week,  tijdens de presentatie van de directeur over de invulling van de taakstellende 
besparingen,  is gesproken over de gevolgen voor de ambtelijke organisatie. Wij willen 
inzetten op de vraag: welk een soort  overheid willen we zijn? En welke omvang en 
samenstelling van de ambtelijke organisatie passen daarbij. Dat kan zijn voor onze gemeente 
alleen, maar ook samen  met andere partijen / gemeenten. Ik kom daar verderop nog op terug.  
 
Ik zal niet bij ieder onderdeel  van deze begroting stilstaan, want dit is immers uitvoering van 
het coalitieakkoord, maar wil toch over een aantal zaken het licht laten schijnen.  
 
 
Woonvisie 
De demografische ontwikkelingen en de regionale woonvisie stellen de gemeente voor een 
grote uitdaging. De vergrijzing  en de samenstelling van de huishoudens vragen een ander 
soort woningbehoefte. Het betekent drastische bijstelling van nieuwbouwplannen. Dit vraagt 
financiële offers, we zullen op bouwgronden af moeten boeken. De VVD wil hier zorgvuldig  
en creatief mee omgaan. Niet op voorhand plannen schrappen en de verliezen nemen, maar 
zoeken naar creatieve oplossingen om de financiële gevolgen te beperken.  Alleen gronden 
afboeken wanneer we het zeker weten dat ze niet als bouwgrond kunnen worden ingezet. 
Nieuwe, soms tijdelijke,  invulling van vrijkomende ruimtes hoeft niet altijd “groen” te zijn, 
want groene ruimten  vragen onderhoud. 
 
 



 
Ondernemen 
Ook het revitaliseren van de bestaande bedrijventerreinen moet zorgvuldig en creatief worden 
opgepakt. Belangrijk is dat kernen van enige omvang ruimte blijven bieden om lokale 
bedrijven te kunnen laten starten en/of door te laten ontwikkelen.   
Voor de VVD blijft  landbouw de economische drager en dus prioriteit behouden in het 
buitengebied. Niet alleen om economische redenen, maar ook voor het onderhoud van het 
landschap en als een partij in de ontwikkeling van duurzame energie. Wij wensen niet een 
buitengebied vol windmolens (deze draaien immers op subsidie), maar willen ondernemers de 
ruimte en mogelijkheden bieden om andere (wel economisch rendabele) manieren van 
duurzame energie op te wekken (bijvoorbeeld biogas en zonne-energie). 
 
Verkeer  
In 2012 moeten we ons blijven sterk maken voor een realistisch en betrouwbaar openbaar 
vervoer. Het inrichten van wegen moet veilig en logisch worden uitgevoerd. Wij willen 
aandacht voor de gevolgen voor het onderliggende wegennet  van het doortrekken/ 
opwaarderen van de A-18/N-18  in en om Varsseveld, de afrit van de A-3 bij Emmerik/ 
Netterden.  
 
Uitstel van noodzakelijk onderhoud van de wegen is een risicovolle bezuiniging, de praktijk 
en de ervaring leert dat je dit in de toekomst de rekening dubbel en dwars  gepresenteerd kunt 
krijgen 
 
Samenleving 
WMO en andere nieuwe taken zoals de wet “werken naar vermogen”. Juist hierop is het 
belangrijk kritisch te zijn op wat we doen en waarom we het doen: wat willen we bereiken? 
Vele regelingen moeten door de gemeente worden uitgevoerd. Laten we dit wel effectief 
doen. Geen overbodige franje, geen dure bureaus als tussenschakel, maar duidelijke doelen en 
alleen gericht op de mensen die het echt nodig hebben. Zij die wel, gedeeltelijk, voor zichzelf 
kunnen zorgen, moeten gestimuleerd worden dat ook te doen. Prefereer de warmte van een 
baan boven de kilte van een uitkering.  
 
Voor de VVD  geldt dat de overheid voor mensen die het echt niet op eigen kracht kunnen, 
een betrouwbare partner is. 
 
Kunst / cultuur 
De komende periode zal  in onze gemeente veel geïnvesteerd gaan worden. Bij de provincie 
Gelderland zijn subsidies aangevraagd voor de Afbramerij en de SSP-hal. Centraal dit jaar 
staat de ontwikkeling van het DRU Industriepark.  Dit is tevens het moment om met beoogde 
partners van alle genoemde projecten opnieuw om de tafel te gaan zitten en de plannen te 
bespreken;  tijden zijn veranderd. Voor de VVD is het uitgangspunt: mee bepalen = mee 
betalen. Geen plannen indienen zonder een financiële inbreng.  
 
Veel verenigingen zijn afhankelijk van het ruimhartige subsidiebeleid van onze gemeente. 
Wij vinden dit, afhankelijk zijn,  geen goede zaak. De VVD  is voor het terugdringen van 
pretsubsidies, subsidies  zijn bedoeld om te stimuleren (bijvoorbeeld een activiteit of de jeugd 
of de leefbaarheid).  
 
 
 



Communicatie 
Een belangrijk instrument om draagvlak te creëren en verantwoording af te leggen is 
communiceren. Niet alleen een kwestie van een persbericht laten uitgaan, maar doorlopend 
informeren over wat je doet, waarom je iets gaat doen of waarom je dingen niet (meer) gaat 
doen. 
 
Dienstverlening / bestuur 
Wanneer we naar ons eigen ambtenarenapparaat kijken, dan is het realistisch dat wanneer we 
minder taken gaan oden of deze anders gaan uitvoeren, we beslist minder mensen en minder 
inhuur nodig hebben.  De VVD wil een sterke vereenvoudiging van de regelgeving, meer 
overlaten aan de burger en het bedrijfsleven en het goed inrichten en beheersen van de 
operationele processen. 
Juist nu willen wij blijven inzetten op samenwerking, dit is efficiënter, goedkoper en maakt 
ons minder kwetsbaar. Vooral  op het gebied van de arbeidsmarkt  (economische zaken en 
sociale zaken) is veel winst te behalen. 
 
Ook als bestuurders zullen we naar ons zelf moeten kijken:  besturen we om het besturen of 
willen we ook echt wat bereiken?  Wij blijven kritisch en willen naar meer 
verantwoordelijkheid voor onze inwoners, dat vraagt heldere keuzes van het gemeentebestuur 
en de gemeenteraad.  Daar is voor ons, als volksvertegenwoordigers, nog wel een (efficiëntie) 
slag te slaan 
 
Financiën 
De programmabegroting 2012-2015 “Anders doen met minder” is een ambitieus 
uitvoeringsplan van onze coalitie, met een sluitende begroting en zelfs een daling van de 
woonlasten voor onze inwoners. Dat spreekt ons liberalen zeer aan. Mensen moeten zoveel 
mogelijk zelf bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. Wij komen op voor de portemonnee van 
onze inwoners. Met hun geld moeten we nog zorgvuldiger omgaan, dan met geld uit onze 
eigen portemonnee.  
 
Met de uitvoering van dit programma maken we duidelijke keuzes als het gaat over het 
uitgeven van belastinggeld. We zullen daar samen met u, het college, de ambtelijke 
organisatie, onze inwoners invulling aan moeten gaan geven.   
 
Wij zullen dit kritisch volgen m.b.t. het financiële beleid, waarbij budgetbeheer en 
begrotingsdiscipline sleutelwoorden zijn. 
 
Zeker nu kunt en mag u op ons rekenen! 
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