
Voorzitter,

Voorzitter
Ten eerste mijn dank aan de ambtenaren voor hun inzet voor deze begroting. Ook mijn 
dank voor de ondersteuning bij het beoordelen van een paar voorstellen die ik straks zal 
doen.  Mijn fractie heeft de begroting doorgenomen en gekeken naar de punten die we 
belangrijk vinden. 
D66 staat voor een duurzame gemeente waar het goed wonen, leven en werken is. 
Daarbij gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen en een  goed vangnet 
voor de zwakkeren in de samenleving. Verder moet natuurlijk iedereen zijn talenten 
kunnen ontplooien. Financiële deugdelijkheid, transparant bestuur, economie en 
onderwijs zijn net als de afgelopen jaren onze belangrijkste speerpunten. 

Voorzitter
De afgelopen weken hebben we met veel aandacht het rapport van Welconsult 
doorgenomen. We complimenteren u van harte met het inschakelen van dit 
adviesbureau. Het heeft een helder rapport opgeleverd met duidelijke adviezen. Vanaf 
deze plaats ook mijn complimenten voor inmiddels ex wethouder Finkeflugel die een 
groot aantal adviezen van Welconsult in de begroting heeft doorgevoerd. 

In de voorliggende begroting zijn hierdoor veel punten  doorgevoerd die D66 de 
afgelopen jaren heeft aangevoerd, sommige zelfs meerdere malen.  Ik noem een paar 
punten:
 Een over alle jaren structureel sluitende begroting 
Het loslaten van het woonlasten principe
Verhoging van de rioolrechten, 
verlagen van de omvang van de investeringen, 
aandacht voor het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van wegen, 
Het aanstellen van een controller,
alleen maar voorstellen doen als er ook dekking wordt aangegeven, 

Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan.  

Als D66 kunnen we niet anders dan zeer verheugd zijn over dat ex wethouder Finkeflugel 
onze punten in de begroting heeft doorgevoerd. 

Voorzitter
Als we de voorliggende meerjarenbegroting langs onze D66 meetlat leggen vallen ons 
een paar dingen op.

Laten we beginnen met transparantie. Die is simpel ver te zoeken. Als je met deze 
begroting instemt, heb je echt geen idee waar je mee akkoord gaat. 

D66 vraagt al jaren om een transparante begrijpelijke begroting, maar vindt daarbij nog 
geen gehoor. Daarom kom ik zo met een motie om iedere investering van de gemeente 
boven de 250.000 via een raadsvoorstel te laten bekrachtigen. Dan kunnen we in ieder 
geval transparant zien waar het geld aan uitgegeven wordt en wat ervoor gerealiseerd zal 
worden. Dat inzicht is nu ver te zoeken.

Voorzitter
Even  iets technisch over het weerstandsvermogen. Bij de behandeling van de 
voorjaarsnota heb ik gevraagd om de omvang financiële buffer van €4,2 miljoen opnieuw 
te laten vaststellen. Deze is ooit ergens in het verleden vastgesteld. Sindsdien is de 
omvang van de gemeente en haar activiteiten behoorlijk toegenomen. Het is daarmee de 
vraag of de 4,2 miljoen teveel of te weinig is. In deze begroting wordt deze buffer zonder 
deugdelijke onderbouwing  in zijn geheel geschrapt. Daarbij ontstaat sterk de indruk dat 
hij alleen maar wordt geschrapt omdat anders het financiële plaatje erg vervelend wordt. 
Het weerstandsvermogen is dan eenvoudig zo’n vier miljoen negatief. D66 kan zich hier 
niet in vinden en verlangt een deugdelijke onderbouwing en aanpassing van de buffer via 
een raadsvoorstel.  Ik ontvang hiervoor graag de toezegging van de wethouder. 
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Voorzitter
D66 heeft al een aantal maal gevraagd om een kerntakendiscussie. Andere partijen zijn 
het met ons dat die er moet komen, maar tot nu toe is het er niet van gekomen. Ook in 
het coalitie akkoord wordt iets geroepen als voorlopig niet.  Ik heb daar genoeg van en 
kom daarom met een motie om deze discussie snel te gaan starten. Ik vind het hoognodig 
om samen met alle andere fracties de taken van de gemeente goed tegen het licht te 
houden en zeker bij wettelijke taken ook raadsbreed overeenstemming te krijgen over de 
niveaus waarop we zaken uitvoeren. Dat kan ons helpen om de kosten voor onze 
inwoners in gemeentelijke financiën verder op orde te krijgen. Als we de kosten voor de 
inwoners in de perken willen houden en ze ook nog goede voorzieningen willen bieden is 
dat echt wel nodig. Ook het voor het verkleinen van rentestijgingen in de toekomst is het 
hard nodig. 

In onze ogen wordt het sociale domein op dit moment vooral geregeerd door de 
financiën. Bij de transitie is uitgesproken dat er veel efficiënter gewerkt kan worden en 
dat door innovatie en efficiënter werken betere kwaliteit tegen lagere kosten kan worden 
geleverd. Uiteraard eist dat eerst investeringen, de kost gaat voor de baat. 

D66 heeft daarom destijds gevraagd om dat proces te faciliteren  met behoorlijke 
reserveringen. Op het laatste moment is daar  halfslachtig op gereageerd. En nu lijkt het 
alleen nog maar om geld te draaien. D66 vindt dat we daar vanaf moeten en dat we 
moeten inzetten wat mogelijk is: betere kwaliteit tegen lagere kosten door innovatie en 
efficiënter werken. D66 spreekt zijn grote zorg uit over de huidige ontwikkelingen in het 
sociale domein zoals beschreven in het rapport de zure appel en de gevolgen voor het 
werkveld. Om in ieder geval iets te doen voor de sociale minima kom ik straks met een 
voorstel voor het invoeren van een voucher voor sport, cultuur en onderwijs. De 
gemeente Doetinchem is daarbij ons lichtend voorbeeld. 

Voorzitter,
Een goed aanbod aan onderwijs in de gemeente is volgens essentieel  voor de 
ontwikkeling van de talenten van onze kinderen. Het draagt ook bij aan de 
aantrekkelijkheid van de gemeente als vestigingsplaats voor gezinnen met kinderen. Het 
verheugd ons dan ook zeer dat VO Achterhoek plannen ontwikkeld heeft voor een nieuw 
gebouw voor het Almende College in onze gemeente. Het heeft de potentie de kwaliteit 
van een belangrijk gedeelte van het onderwijs aanbod in onze gemeente te borgen. Zoals 
iedereen bekend voert de gemeente thans een soort verificatie onderzoek van de 
plannen uit. 

Zoals door het Almende college en VO Achterhoek aangegeven was een groot gedeelte 
van hun voorstel al via onderzoek en adviezen van onafhankelijke externen onderbouwd. 
De uitkomsten van het onderzoeken worden over enkele weken gepresenteerd.  Gelet op 
de aangegeven onderbouwing is de uitkomst nu al met potlood in te tekenen. Er zal 
ergens nieuwbouw gepleegd moeten gaan worden en de kosten zullen uitkomen op 
maximaal zo’n 17 miljoen euri. Nu is regeren vooruitzien.  

Volgens D66 is dan ook een kwestie van gezond verstand om nu vast te beginnen met 
het maken van een reservering voor de nieuwbouw van het Almende college. 

Ik heb hiervoor een voorstel gemaakt dat uitgaat van totale berekende kapitaallasten van 
7 ton. Deze worden verdeeld over vier jaar in de begroting opgenomen.  Hiervan is 
€677.216  aan jaarlasten voor het dekken  van  de investering van circa 17 miljoen in het 
casco gebouw en de rest voor het dekken van de installaties die niet in dit bedrag zijn 
opgenomen. Ik zal hiervoor zo een motie met dekkingsplan voor indienen. 

De dekking wordt  onder andere gezocht in het terugdraaien van de huurverlaging van de 
DRU Cultuurfabriek, het afromen van de winsten van de DRU Cultuurfabriek, en in de  
investeringsruimte door meevallers in de september circulaire. 
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Daarnaast twee bijzondere posten. Een daarvan is het via een extra inspanning aan het 
werk helpen van vluchtelingen. Uit de ervaring van mijn  werk voor de stichting VIA OS, ik 
ben daar voorzitter van, weet ik dat er voldoende vluchtelingen zijn die willen werken. 
Ook zijn er bij de werkgevers banen voor ze beschikbaar. Het vergt wel een extra 
inspanning om deze vraag en aanbod goed aan elkaar te koppelen. Een extra investering 
in taal onderwijs zal het zeker vergen. Maar uit eigen ervaring kan ik u meedelen: het kan 
en het levert veel op. Zoals opgewekte, goed geïntegreerde nieuwkomers die met 
gepaste trots in hun eigen inkomen kunnen voorzien. 

Als u de motie bekijkt zult u zien dat de dekking groter is dan nodig. Ik heb dit expres 
gedaan. Enerzijds maakt het duidelijk dat de investering mogelijk is, anderzijds maakt het 
ook duidelijk dat er nog wel liquditeit  over is om iets aan de oplopende 
leningenportefeuille te doen. 

Een belangrijke  dekkingspost  die ik nu wel wil noemen is het omzetten van de 
vergoeding voor een aantal WMO middelen zoals voor trapliften en scootmobielen in een 
gemeentelijke lening. Dat zorgt ervoor dat iedereen die zoiets nodig heeft erover kan 
beschikken. En dat adviezen over verhuizen en  de eigen woning verkopen verder 
achterwege kunnen blijven. Dat spaart me veel klachten. Desgewenst ben ik in tweede 
termijn gaarne bereid in meer detail op de dekkingen in te gaan. 

Voorzitter,
Nog even over de pilot buurtbudgetten. In november 2014 nam een grote meerderheid 
van deze raad een motie voor het starten met een pilot buurtbudgetten aan. Alleen mijn 
sociale vrienden van de PvdA waren tegen. Tot nu is de uitvoering van de motie blijven 
liggen. In antwoord op onze schriftelijke vragen hierover gaf het college aan dat pas na 
installatie van het nieuwe college tot uitvoering kon worden overgegaan. Het nieuwe 
college is er nu. Ik zal daarom zo een motie indienen met daarin de oproep zo snel 
mogelijk met de pilot te beginnen. Voor de zekerheid regel ook het budget voor de pilot. 
Met dank aan mijn collega Hakfoort voor het meedenken hierover. 

Voorzitter
IK maak me zorgen over de gemeente. We hebben er veel taken en ingewikkeld werk bij 
gekregen. Ik maak me in dat verband zorgen over de  ambtelijke staf waarop de laatste 
jaren zo bezuinigd is. 
Veel van de nieuwe taken kunnen heel effectief en efficiënt op regionaal niveau worden 
opgepakt. Nu wordt daarbij vaak gekozen voor samenwerking via gemeenschappelijke 
regelingen. De democratische controle is een algemeen erkende bron van zorg. Voeg 
daarbij de voortdurende bestuursperikelen in deze gemeente en mijn zorg is compleet. 
Ik zal daarom zo een motie indienen om een onderzoek op te starten naar een onderzoek 
naar intensieve samenwerking naar voorbeeld van het drechtsteden model of wellicht 
nog beter een fusie. 

Voorzitter,
Samenvattend: D66 stelt voor:

 Investeringen van meer dan 250.000 euro voor uitvoering te bekrachtigen via 
raadsvoorstellen en de begroting als processtuk verregaand te verbeteren

 Snel te starten met de kerntakendiscussie
 Deugdelijk onderzoek naar de omvang van de bij de berekening van het 

weerstandsvermogen gebruikte buffer  en  een eventuele aanpassing ervan via 
een raadsvoorstel.

 De kapitaallasten voor de realisatie van nieuwbouw van het Almende College 
alvast als reservering op te nemen in de begroting.

 Een systeem van vouchers voor sport, cultuur en onderwijs in te voeren en 
hiervoor alvast geld te reserveren.

 De pilot buurtbudgetten per direct te starten
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 Een onderzoek te starten naar het fuseren of intensief samenwerken naar het 
Drechtsteden model  met andere gemeenten in de regio 

En dan nu de moties
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