
Bijdrage eerste termijn VVD 

Voorzitter, de voorjaarsnota zou antwoord moeten geven op de vraag wat wij de komende jaren met
ons gemeentegeld gaan doen. De voorjaarsnota 2023 is daarin een uitzondering en geeft eigenlijk 
geen antwoord op die vraag. Het college heeft er voor gekozen om alleen de onvermijdelijke 
financiële ontwikkelingen te verwerken in deze voorjaarsnota. En overige ontwikkelingen weliswaar 
te beschrijven, maar als college de vrije hand te houden, en niet de financiële vertaling te verwerken 
als opmaat naar de begroting 2023 – 2026. Voor ons ligt dus voorjaarsnota met een zeker 
voorbehoud.

Financiële positie van onze gemeente

Nu is er ook sprake van een bijzondere situatie. Want het huidige college is pas actief sinds begin 
deze maand. Echter denk ik met mijn fractie dat dit niet de reden is voor deze opzet, maar dat onze 
financiële positie de echte oorzaak is. De provincie controleert namelijk onze begroting, en in de 
huidige prognoses lijkt het erop dat wij niet aan alle richtlijnen van de provincie kunnen voldoen en 
sommige plannen niet kunnen uitvoeren of moeten doorschuiven. Daarnaast lopen we ook tegen de 
grenzen van de wet Fido aan. Wat zoveel betekent dat de som van betaalde rente en aflossingen op 
jaarbasis te hoog dreigt te worden ten opzichte van onze begroting. Dus wellicht worden wij straks 
zelfs door de wet tegengehouden in het doen van nieuwe investeringen.

Nou vindt de VVD het erg verstandig om goed na te denken over nieuwe investeringen. Maar we 
willen natuurlijk wel zelf de regie houden en voorkomen dat we straks investeringen niet kunnen 
doen vanwege onze financiële positie. Gelukkig geeft de meicirculaire voor de komende jaren weer 
een iets positiever beeld. Dus laten we dit verstandig benutten. De fractie van de VVD roept het 
college op om dit geld mede te gebruiken om ook iets ruimte over te houden in onze begroting. 
Ontwikkelingen rondom duurzaamheid en nieuwe industriegebieden of woonwijken zijn essentieel 
voor de ontwikkeling van onze gemeente, en vragen nou eenmaal veel investeringen. Dus college 
zorg ervoor dat we dit soort investeringen kunnen blijven doen op het moment dat dit nodig is.

Doelstellingen coalitieakkoord 

Voorzitter, het onderwerp financiën brengt mij ook bij een doelstelling van deze coalitie. Namelijk de 
doelstelling over de trendmatige verhoging van de lasten van onze inwoner van maximaal 3 procent. 
Want in de voorjaarsnota staat dat er mogelijk dekking wordt gezocht voor het klimaat- en 
afvalbeleid bij de riool en afvalstoffenheffingen. Omdat deze heffingen door onze inwoners worden 
betaald zou dat betekenen dat de lasten voor onze inwoners omhoog gaan. En zoals ook in de 
voorjaarsnota aangegeven, komt daarmee de 3% aan maximale lastenverhoging per jaar voor onze 
inwoner onder druk te staan. Ook dat zou onze fractie indien mogelijk graag voorkomen. Benut 
hiervoor de ruimte die de meicirculaire biedt daar waar dat kan.

Een andere doelstelling van deze coalitie is het verbeteren van communicatie met onze raad én 
inwoner. Een doelstelling die al lang op de agenda staat. Als ik dan nog steeds zie dat er actief wordt 
geïnformeerd over onderwerpen die nog in de raad moeten komen dan denk ik dat die ambitie nog 
niet goed wordt ingevuld. Want een persbericht waarin staat dat onze inwoners gaan betalen per 
leging restafval levert vragen op vanuit mijn achterban, vragen die ik niet kan beantwoorden omdat 
wij dit onderwerp pas in september gaan behandelen. Dat kan echt anders.



Opmaat naar de begroting

Nu is deze begroting vooral een opmaat naar de begroting in 2023. En gelukkig kunnen wij hiervoor 
onze input leveren. Ik noem hier onze belangrijkste punten:

Realistisch begroten met minder procentuele afwijkingen op het totaal dan nu het geval is, 
ook de accountant geeft aan dat dit verschil nu te groot is. En zorgen voor zo min mogelijk 
bestemmingsreserves, om een zo goed mogelijk beeld te geven van onze positie.
Zoals al aangehaald in mijn betoog willen we vooral iets meer ruimte in onze begroting 
houden zodat we onszelf niet op slot zetten voor nieuwe investeringen.
Belangrijk is ook dat de lasten voor onze inwoners niet, of zo min mogelijk met maximaal met
3% procent omhoog gaan. 
Sinds de oprichting van STOER hebben wij een minder duidelijk inzicht in de baten en lasten 
van de verschillende beleidsterreinen binnen het sociaal domein. In de volgende begroting 
zouden wij graag aandacht willen vragen voor een onderscheid tussen kosten die binnen of 
buiten STOER worden gemaakt. 
Daarbij vragen wij ons zeer af hoe de ontwikkeling van de maatschappelijke banen zich 
voortzet en wat het gevolg daarvan is op de begroting van het sociaal domein.
Daarnaast zijn er de laatste jaren diverse structurele en incidentele investeringen ten 
behoeve van de woningbouw gedaan. Hiervan willen we graag meer inzicht over of deze 
versnelling ook daadwerkelijk is bewerkstelligd.
En tot slot willen we meer aandacht voor het onderwerp verkeersveiligheid in onze kernen 
want dit heeft volgens onze fractie de laatste jaren veel te weinig aandacht gehad. In de 
voorjaarsnota wordt aangegeven dat er gewerkt wordt aan een nieuw mobiliteitsplan en dat 
hierin ook ruimte moet komen voor een verkeersonderzoek. Maar er staat ook dat er nog 
geen budget voor is vrijgemaakt. Wij willen hierin echt oproepen om, het liefst zelfs 
structureel, geld vrij te maken voor een integraal verkeersonderzoek zodat de 
verkeersonveilige situaties in onze gemeente veel beter in beeld zijn. Hier wil ik dan ook een 
motie over indienen.


