
Mijnheer de voorzitter

Met de behandeling van agendapunten 7, 8 en 9 kijken we even terug maar
Lokaal Belang  wil vooral naar voren kijken.

Maar eerst toch maar een korte terugblik. De vragen die Lokaal Belang had t.a.v.
de jaarrekening en de Eerste Berap zijn in de rotonde voldoende beantwoord en
het enige voorbehoud voor goedkeuring van de accountant was een adequate
afwikkeling van de consequenties van de woonvisie. Bij dit punt hebben we in de
vorige raadsvergadering uitvoerig stil gestaan en nu niet de behoefte om in
herhaling te vervallen.

Wij gaan akkoord met het vaststellen van de onderliggende stukken, toevoeging
van het resultaat aan de algemene reserve, restant bestemmingsreserve
archeologie op te heffen en een deel van de vrijgevallen gelden ‘gemeentelijke
objecten’ om te zetten naar een bestemmingsreserve.

In de ogen van Lokaal Belang ligt hier een solide, goed onderbouwde
jaarrekening. De risico’s zijn in voldoende mate afgedekt, de reserves zijn op een
behoorlijk peil en de woonvisie is verwerkt. Wij willen uw college hiermee graag
complimentern.

Wat betreft de Eerste Berap kunnen we nog korter zijn. Waar in voorgaande
jaren de Eerste Berap een tekort van rond de miljoen euro liet zien is dit nu nog
geen 4 ton. We zijn er aan gewend dat de eerste Berap een te kort laat zien en
we zijn er ook aan gewend dat dit college dit in de loop van het jaar recht trekt.
Ook nu hebben we hier het volste vertrouwen in en gaan akkoord met het
vaststelen van de Eerste Berap.

Bij de Voorjaarsnota wil Lokaal Belang iets langer blijven stilstaan. Een van onze
discussiepunten is geweest of we nu wel een voorjaarsnota moeten vaststellen
en hiermee een nieuw gekozen raad in 2014 moeten belasten met onomkeerbare
besluiten. Een discussie die overigens vaker in aanloop naar de verkiezingen
terug komt. We zijn en blijven echter van mening dat een gemeente met
continuïteit van beleid en inzet gediend is en dat de voorjaarsnota hieraan
bijdraagt.

In vergelijking met de voorjaarsnota’s en begrotingen vanaf 2010 wijkt deze
voorjaarsnota niet erg af. Dat zou ook niet kunnen want vanuit het
coalitieakkoord zijn er afspraken gemaakt en met het aannemen van de motie
rondom de veranderagenda vorig jaar deze tijd zijn er stevige afspraken
gemaakt tussen CDA, PvdA, VVD en Lokaal Belang. En hoewel als uitvloeisel van
deze afspraken al diverse raadsprojectgroepen zijn gestart is het nog te
prematuur om resultaten hiervan in deze voorjaarsnota terug te vinden. Onze
verwachting is echter dat in de begroting 2014 de inbreng van deze
projectgroepen (dus incl. overleg in rotondes)wel  nadrukkelijk terug te vinden
is.

Toch wil Lokaal Belang nog enkele opmerkingen maken en de eerste is toch de
conclusie dat er een essentiële verschuiving van middelen plaats gaat vinden.
Minder ‘stenen stapelen’ en meer ‘sociaal’. Onderwerpen als de WMO, wijkgericht
werken, participatiewet worden bepalend voor de komende begrotingen.



Op dit terrein is al veel in werking gezet en de organisatie zit volop in de
‘veranderslag’. Lokaal Belang is verheugd te kunnen constateren dat er volop
beweging in de ‘sociale agenda’ zit en er al volop positieve resultaten zichtbaar
zijn. Dit wil niet zeggen dat we er al zijn en achterover kunnen leunen. Er is nog
voldoende werk te doen en we vragen uw college extra alert te zijn op ‘daar waar
het niet lukt’ en maximale inspanning te leveren om te voorkomen dat inwoners
tussen wal en schip geraken.

Voorgaande heeft een directe relatie met ons volgende aandachtspunt en dat is
de betrokken van, met en voor onze inwoners. In de huidige tijd wordt steeds
meer van onze inwoners gevraagd, niet alleen financieel maar vooral
betrokkenheid bij de mede-inwoners en met de eigen woonomgeving. Het is dan
ook niet meer dan logisch dat onze inwoners bij de beleidsvorming betrokken
worden. Lokaal Belang is positief over ‘dorpskracht’ en de reeds ingezette
initiatieven zoals rondom dorpshuizen maar ook rondom de vele activiteiten die
door en voor onze inwoners georganiseerd worden. Als gemeente moeten we,
daar waar mogelijk faciliteren maar vooral ook daar waar het niet mogelijk is
uitleggen waarom iets niet kan. Onze inwoners zijn gebaat bij een heldere,
duidelijke communicatie.

Inmiddels is iedereen zich bewust van de demografische ontwikkelingen en de
mogelijke consequenties hiervan. Het is typerend voor onze inwoners dat ze niet
bij de pakken gaan neerzitten en op een realistische manier meedenken over
mogelijke oplossingen t.a.v. voorzieningen, scholen, verenigingen. Lokaal Belang
is enthousiast over de actieve rol die onze inwoners hierbij vervullen. Wij zijn
dan ook blij met bijvoorbeeld de voorgenomen gespreksrondes in september
waarbij we raadsbreed met onze inwoners in gesprek om te horen welk type
gemeente gewenst wordt om te wonen en te werken.

Mijnheer de voorzitter, ook wil Lokaal Belang nog iets zeggen over pag 8 DRU
industriepark. We blijven herhalen dat we terughoudend zijn met ontwikkelingen
rondom de overzijde van de rivier. We hebben vorige week het ‘parkeren’
vastgesteld voor een tijdelijke periode van 5 jaar en dus nog niet definitief
bestemd. Lokaal Belang heeft gesteld dat we t.a.v. de overzijde een pas op de
plaats maken, tenzij er zich kansen voor doen. We zijn van mening dat uw
college in haar communicatie rondom dit traject te kort schiet en we dringen er
nadrukkelijk op aan de raad bijtijds mee te nemen in uw gedachten rondom dit
terrein.

Mijnheer de voorzitter, tot slot willen wij voorstellen om kennis te nemen van de
voorjaarsnota wat betreft de financiële kaders. We willen graag eerst meer
duidelijkheid vanuit Den Haag wat betreft de budgetten rondom decentralisering.

Tot zover in eerste termijn




