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Inleiding: 

 

Voorzitter, vanavond behandelen we de programmabegroting 2015-2018 met de titel  

“Samen aan het werk”. Dit is de eerste begroting van de nieuwe coalitie, gebaseerd op een 

procesakkoord, door alle partijen voorzien van diverse kanttekeningen en een werkakkoord.  

Een coalitie die niet geruisloos tot stand gekomen is. Ik ga niet de totstandkoming herhalen, 

maar we kunnen ons het proces nog goed voor de geest halen. Nu ruim een half jaar later zijn 

de problemen niet opgelost en zal een verkenner een helpende hand moeten bieden.  

Wij zijn benieuwd naar haar bevindingen, maar vooral wat er gedaan wordt met haar 

conclusies en aanbevelingen en of de coalitie wel bereid is om hier iets mee te doen.  

 

Wij wensen mevrouw Verstand veel wijsheid. 

 

Het procesakkoord is voor de VVD nadrukkelijk een spoorboekje en geen wetboek. Het 

werkakkoord, noem dit maar het coalitieakkoord, laat een andere manier van werken zien. 

Een andere manier van werken die o.a. ingegeven is door Rijksbeleid. Een andere manier van 

werken,  niet om het werken, maar omdat het wat moet opleveren met daarin een andere rol 

voor onze inwoners. Een andere manier van werken voor onze ambtelijke organisatie, maar 

ook een andere manier van werken voor ons als bestuurders. Zoals gezegd, het moet wat 

opleveren.  

 

Een andere manier van werken vraagt ook een andere manier van begroten. Wij zijn blij met 

de aankondiging van het college dat het samen met de raad op zoek gaat naar een andere vorm 

van begroten. Wat de VVD betreft een vorm waardoor het mogelijk wordt om eenvoudiger 

dan tot nu toe te kunnen vergelijken, sturen en controleren.  

 

In het werkakkoord is geschreven dat het huidige beleid geldt, zolang er geen nieuwe 

besluiten zijn genomen. Wij zullen onze inbreng dan ook focussen op datgene wat u in uw 

coalitie/werkakkoord  heeft geschreven en nu heeft uitgewerkt voor deze begroting.  

Wat de VVD opvalt, is dat de voor ons liggende begroting soms tegenstrijdig is met uw 

werkakkoord. Ik kom daar verderop nog op terug.  

 

1 De gemeente waar het goed wonen is 
Bij dit eerste programma beschrijft u dat onderhoud van sportvelden op afstand geplaatst gaat 

worden en om bij sportpark IJsselweide samen met de verenigingen te komen tot een 

beheerstichting. Ik ga de discussie van afgelopen week niet overdoen, maar wij hebben grote 

twijfels of u dit gaat realiseren en dit lijkt tegenstrijdig met uw werkakkoord. Wat ons betreft 

had dit voorafgaand aan deze miljoeneninvestering geregeld moeten zijn. 

 

U spreekt ook over heroverweging van de functionaliteit van de welstandcommissie. Vanuit 

onze liberale achtergrond zijn wij voor minder regels en bemoeienissen van de overheid, maar 

om hiervoor een toets van de buren in het leven te roepen? Hierdoor creëer je willekeur en 

rechtsongelijkheid en het is ons inziens ook juridisch niet haalbaar. 

 

Het inzetten van wooncontingent voor het realiseren van woningen voor specifieke 

doelgroepen en andere bestemmingen voor leegstaande panden is een zoektocht waar ook het 

vorige college tegenaan liep. Ook hiervoor geldt dat het juridisch en financieel wel moet 

kunnen.  

Gebruik het budget dat de raad vorig jaar beschikbaar heeft gesteld voor het stimuleren van de 

woningbouw en het opknappen van de zg. rotte kiezen. 
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Wij hebben tijdens de behandeling in de raadsrotonde opmerkingen gemaakt over de huur van 

de gemeente van het portiersgebouw van de  DRU voor raadsactiviteiten. Als je als raad 

besluit om meer buitenshuis te gaan vergaderen dan heeft dat gevolgen voor deze huur. Dit 

moet je wel bespreekbaar maken. 

 

 

2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)  
Het sociale domein. 

Een van de grote uitdagingen die er op ons afkomen is de verantwoordelijkheid van de 

gemeente voor het uitvoeren van het sociale domein. Een operatie die gemoeid gaat met een 

jaarbudget van ruim 34 miljoen euro waarbij door het Rijk al een efficiency korting is 

ingeboekt. Dat vraagt een andere slimmere manier van werken, van organiseren. Maar dat 

betekend niet dat we de bestaande zorginfrastructuur overboord gegooid moet worden 

 

Uitgangspunt voor de VVD is dat  er niemand in onze gemeente “buiten de boot” valt, maar 

dat betekent niet dat alles door de gemeente geregeld moet worden. Er moet een andere 

houding ontstaan; niet “waar heb ik recht op”, maar “wat heb ik nodig”. Voor de VVD  geldt 

dat de overheid voor mensen die het echt niet op eigen kracht kunnen, een betrouwbare 

partner is en blijft. 

 

In uw werkakkoord reserveert u op investeringen 2% toeslag voor leefbaarheidinitiatieven.  

In de begroting 2015 en verder reserveert u hiervoor jaarlijks € 700.000. Is dit in plaats van de 

genoemde 2 % regeling? En zo ja waarom deze andere keuze? 

Wat de VVD betreft zal de investeringsruimte voor leefbaarheidsinitiatieven wel wat 

specifieker onderbouwd mogen worden. Jaarlijks een cheque van € 700.000 daar zetten wij 

vraagtekens bij. 

 

U reserveert een bedrag van € 268.000 dat in 2014 onbenut blijft voor het centrumplan 

Silvolde.  Ik vraag u nadrukkelijk de raad te betrekken bij dit proces. Zorg dat er geen tweede  

IJsselweide ontstaat waarbij de raad onnodig op afstand komt te staan. Voor de VVD geldt 

ook hier: confronteer de raad niet opnieuw met een onomkeerbaar proces.  

 

3 De werkende gemeente  
In dit programma beschrijft u de stappen die u wilt zetten om de samenwerking met 

ondernemers en maatschappelijk organisaties te bevorderen, maar vervolgens gaat u de OZB- 

niet woningen in 2015 extra verhogen.  U begrijpt dat wij niet akkoord gaan met deze door u 

voorgestelde extra verhoging van opbrengsten OZB- niet woningen 

 

4 De dienstverlenende gemeente  
In dit programma beschrijft u de kwaliteit van dienstverlening en bestuur, die moet voldoen 

aan de behoefte en de logica van de inwoners, ondernemers enz. De gemeente moet zichtbaar 

zijn waar nodig, maar vooral onzichtbaar waar gewenst. Belangrijk is en blijft de 

communicatie met onze inwoners. Helder, transparant, zakelijk,  maar vooral zinvol.  

 

In het bijhorende raadsvoorstel stelt u voor om ook voor 2015 en 2016 wederom 

veranderkapitaal uit de reserve in te zetten. Totaal € 790.000. Wij zijn hier niet van overtuigd. 

De afgelopen jaren hebben wij ingezet op zero based budgetting, dit heeft ook geleid tot een 

afgeslankte organisatie. Daarvoor hebben we flink moeten investeren. Nu is het moment om 

te evalueren, wat waren de uitgangspunten en wat heeft het opgeleverd, hoe zit het met de 

geraamde kosten en de werkelijk ingezette middelen. Hebben we de organisatie nu op orde? 

Pas daarna kun je een goed beeld krijgen hoe je verder kunt gaan. Zolang je dat niet in beeld 

hebt past enige terughoudendheid 
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Financiën 
In dit hoofdstuk beschrijft u de kaders waarbinnen deze programmabegroting is vastgesteld.  

De woonlasten stijgen met 2.54% en blijven binnen de door u vooraf gestelde marge.  

U stelt voor om de rioolheffing in 2015 met € 20 per aansluiting te verhogen zodat de totale 

opbrengst op ca 3.7 miljoen euro per jaar komt. Hoe reëel is het dat u dit het komende jaar 

ook gaat investeren of gaan we weer een reserve vormen? Daar hadden we de vorige periode 

juist vanaf gezien. 

 

Alle andere lokale heffingen die geen algemeen dekkingsmiddel kennen stijgen met 3 %. Met 

uitzondering van de OZB-niet woningen hiervoor rekent u een stijgingspercentage van 8 %, 

met als argument dat onze gemeente wel een van de laagste tarieven hanteert. Een slecht 

argument, want wat doet u met het tarief OZB- woningen? Hier hanteren wij verreweg het 

hoogste tarief. En gaan wij de hondenbelasting weer invoeren omdat omliggende gemeenten 

die wel heffen? Voorzitter, in deze tijd waarin inwoners en ondernemers het al moeilijk 

genoeg hebben past het om terughoudend te zijn met het verhogen van gemeentelijke 

belastingen en heffingen. 

 

- De VVD verzoekt u om de OZB- niet woningen niet met 8 % verhogen, maar net als de 

vorige jaren te verhogen met de trendmatige 3 % 

(8 % verhoging levert € 144.000 op, 3% € 54.000 verschil is € 90.000) 

 
Financiering 
In het werkakkoord schrijft u dat de leningenportefeuille van 106 miljoen euro in 2014 naar 

maximaal 90 miljoen euro in 2018 gaat. Wij hebben u er al op gewezen dat dit een verkeerde 

weergave is van de werkelijkheid, immers de leningenportefeuille was op 1 januari 2014 126 

miljoen euro. Wat is volgens u de stand van de leningenportefeuille per 1 januari 2014? 

 

Maar we maken ons nog meer zorgen om de zinsnede waarin u aangeeft dat het in 2015 

vanwege noodzakelijke investeringen niet mogelijk is om de leningenportefeuille terug te 

brengen tot het gewenste niveau. Gaat u daar de komende jaren wel aan werken of moeten we 

dit onderwerp schrappen uit het werkakkoord? 

  

Grondexploitatie 
In deze begroting houdt u rekening met een actualisatie van de grondexploitatie van ca. € 4.3 

miljoen en stelt voor om dit aan de algemene reserve te onttrekken. Op dit moment hebben 

wij onvoldoende in beeld wat de gevolgen zijn van de grondexploitatie van de 

industrieterreinen en de aangekondigde daling van het aantal woningen die wij in de komende 

jaren mogen en kunnen gaan bouwen.  

 

Raadsfunctioneren 
Voorzitter, ook voorgaande jaren hebben wij opmerkingen gemaakt over het 

raadsfunctioneren. De ontwikkelingen gedurende deze nieuwe raadsperiode stellen ons niet 

gerust. Voor de VVD geldt: evalueer de gedane experimenten, hoe zijn ze gelopen, hoe 

worden ze ervaren, wat hebben ze opgeleverd en wat doe je met de aanbevelingen? Vooral de 

aanbevelingen en opmerkingen van de onlangs ingezette burgervisitatie die o.a. het 

functioneren van de organisatie en het bestuur behandelde zegt daar nogal wat over. De 

conclusies en aanbevelingen kunnen we niet zomaar naast ons neer leggen. Dit vraagt om 

actie. Deelt u de conclusies en wat gaat u met de aanbevelingen doen? 
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Zoals gezegd we hebben de laatste jaren geëxperimenteerd met diverse vormen van 

burgerparticipatie. Wat de VVD betreft met wisselend succes, maar daar was het ook een 

experiment voor. Voor de komende jaren moeten wij ervoor waken dat burgerparticipatie 

geen doel op zich wordt. Het moet wel wat opleveren en uiteindelijk moet de raad de 

beslissingen nemen. Dat is niet altijd even makkelijk, maar voor deze verantwoordelijkheid 

loopt de VVD niet weg.  
 

 

Aanbiedingsbrief 
In de aanbiedingsbrief staat u stil bij het “ontschotten”. Hierdoor denkt u meer te kunnen 

anticiperen op ontwikkelingen in en initiatieven uit de samenleving. Prima, zeker als je ziet 

dat er ook dit jaar weer een enorm voordeel op de begrote kapitaalslasten wordt gerealiseerd. 

Hierdoor zijn de nodige projecten nog niet, of deels uitgevoerd en/of afgerond  

Maar “ontschotten” vraagt wel een goede en zorgvuldige manier van communiceren, met 

onze inwoners, organisaties, enz. maar zeker ook met de raad. Het kan niet zo zijn dat hier 

sprake zou zijn van enige willekeur, niet “u vraagt en wij draaien”. De VVD wil wijziging of 

aanpassingen van plannen of het verschuiven in tijd vergezeld zien van goed onderbouwde 

raadsvoorstellen zodat wij er uiteindelijk als raad een weloverwogen besluit over gaan nemen. 

 

Voorgestelde beslissingen: 

In het raadsvoorstel stelt u voor: 

1. In te stemmen met het programmaplan 2015 

2. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2016-2018 als basis voor het 

begrotingsbeleid voor die jaren 

3. De reserve veranderkapitaal in 2015 en 2016 voeden met € 395.000 ten laste van de 

algemene reserve 

4. De bestemmingsreserve voormalig personeel en wethouders instellen en deze voeden 

met € 550.00 uit de algemene reserve 

Vraag: waarom een nieuwe bestemmingsreserve instellen? 

 

Voorzitter, ik kom tot een afronding, maar niet voordat ik namens de VVD-fractie  U, het 

college, de ambtelijke organisatie, collega raadsleden, fractieassistenten en iedereen die op 

een of andere manier heeft bijgedragen aan ons functioneren, bedankt voor de medewerking 

en de steun in het afgelopen jaar. 

 

Voorzitter, in de inleiding ben ik begonnen met het omschrijven van de huidige politieke 

situatie in onze gemeente. Voor de VVD is er maar één belang en dat is het algemene belang. 

Telkens stellen wij ons die vraag, wat is goed voor onze gemeente, wat is goed voor onze 

inwoners. Een ding is duidelijk of onze rol nu in de coalitie zit of in de oppositie. Voor ons 

geldt: wees realistisch, denk nuchter na en neem zorgvuldige en weloverwogen een besluit. 

Niet gebaseerd op emoties, maar op waarheden, heb vertrouwen en tenslotte en hiermee rond 

ik onze eerste termijn af, maak keuzes, want: 

 

Je kunt niet alles en zeker niet alles tegelijk. 

 


