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Begroting	  2016	  
Vergadering	  gemeenteraad	  3	  november	  2015	  
	  
Voorzitter,	  
Nadat	  we	  net	  met	  een	  positief	  gevoel	  de	  najaarsnota	  hebben	  besproken	  ligt	  nu	  de	  
begroting	  voor.	  In	  vele	  opzichten	  een	  mooie	  begroting,	  we	  hoeven	  niet	  te	  bezuinigen,	  
sterker	  nog	  we	  breiden	  de	  formatie	  tijdelijk	  uit,	  er	  is	  extra	  geld	  beschikbaar	  voor	  het	  
innovatiefonds	  en	  de	  lasten	  voor	  onze	  inwoners	  worden	  vanaf	  2016	  lager.	  Dat	  met	  een	  
sluitende	  begroting	  en	  zelfs	  meer	  dan	  dat,	  we	  hebben	  zelfs	  wat	  achter	  de	  hand	  weten	  te	  
houden.	  Het	  college	  moet	  erg	  gelukkig	  zijn	  geweest	  toen	  de	  week	  van	  de	  begroting	  
vorderde.	  D66	  in	  ieder	  geval	  wel	  bij	  het	  lezen.	  Ik	  zou	  het	  hierbij	  kunnen	  laten	  natuurlijk	  
en	  zeggen	  dat	  we	  van	  harte	  in	  kunnen	  stemmen	  met	  de	  beslispunten.	  
	  
Maar	  dat	  zou	  wel	  heel	  erg	  zonde	  zijn	  geweest	  van	  alle	  input	  die	  ik	  van	  de	  andere	  
fractieleden	  heb	  gekregen.	  Dus	  u	  krijgt	  toch	  een	  iets	  bredere	  beschouwing	  van	  ons.	  
	  
Voorzitter,	  
Ik	  start	  met	  een	  onderwerp	  dat	  eigenlijk	  misschien	  niet	  in	  een	  beschouwing	  thuishoort,	  
maar	  D66	  toch	  benoemd	  wil	  hebben	  vandaag.	  Dat	  is	  het	  feit	  dat	  door	  in	  te	  stemmen	  met	  
deze	  begroting	  wij	  feitelijk	  ook	  instemmen	  met	  een	  tijdelijke	  uitbreiding	  van	  de	  formatie	  
met	  11	  FTE.	  Ik	  wil	  daarbij	  niet	  in	  detail	  ingaan	  op	  het	  aantal	  FTE.	  D66	  vindt	  het	  een	  
groot	  aantal,	  maar	  wil	  zich	  niet	  tot	  op	  dat	  detail	  bezighouden	  met	  bedrijfsvoering	  van	  de	  
gemeente.	  We	  willen	  wel	  ingaan	  op	  de	  onderbouwing.	  Wij	  delen	  met	  het	  college	  dat	  
kwalitatieve	  versterking	  van	  de	  organisatie	  nodig	  is.	  Tijdelijke	  uitbreiding	  is	  daartoe	  een	  
middel	  waarmee	  D66	  wel	  kan	  instemmen.	  Maar	  wij	  zijn	  niet	  gelukkig	  met	  de	  
onderbouwing.	  Daarom	  twee	  vragen.	  	  
	  
1.	   De	  uitbreiding	  van	  gemeentelijke	  taken	  door	  de	  decentralisaties.	  Wij	  vinden	  het	  
niet	  meer	  dan	  logisch	  dat	  u	  formatie	  nodig	  hebt	  om	  te	  zorgen	  dat	  deze	  taken	  kunnen	  
worden	  uitgevoerd.	  Zeker	  de	  eerste	  jaren	  wordt	  alles	  opgezet	  en	  een	  groot	  aantal	  zaken	  
in	  regionaal	  verband	  georganiseerd.	  	  Maar	  waarom	  is	  dit	  niet	  eerder	  geconstateerd,	  zeg	  
een	  jaar	  terug,	  en	  zijn	  er	  toen	  geen	  voorstellen	  gedaan	  aan	  de	  Raad?	  	  
	  
2.	   We	  vragen	  ons	  af	  of	  het	  niet	  logischer	  was	  geweest	  de	  2	  projectleiders	  mee	  te	  
nemen	  in	  de	  raadsvoorstellen	  die	  betrekking	  hebben	  op	  die	  projecten.	  Inzet	  van	  mensen	  
hoort	  daar	  immers	  altijd	  bij.	  Hoe	  ziet	  het	  college	  dit?	  
	  
	  
	  



Voorzitter,	  	  
We	  vragen	  geen	  monitoringsplan	  van	  de	  wethouder	  om	  dan	  ook	  daadwerkelijk	  te	  
monitoren	  wat	  er	  met	  de	  fte’s	  wordt	  bereikt.	  Wel	  gaan	  we	  ervan	  uit	  dat	  het	  college	  niet	  
nogmaals	  komt	  met	  een	  dergelijk	  verzoek	  en	  dat	  we	  in	  de	  volgende	  voorjaarsnota	  en	  
najaarsnota	  niet	  meer	  steeds	  lezen	  dat	  er	  achterstand	  is	  omdat	  de	  benodigde	  capaciteit	  
er	  niet	  is.	  Daar	  zit	  onze	  monitoring.	  
	  
	   	  
Voorzitter,	  
Dan	  nu	  mijn	  feitelijke	  beschouwing.	  
	  
D66	  ziet	  een	  gemeente	  die	  groeit.	  Een	  gemeente	  die	  meer	  en	  meer	  grip	  krijgt	  op	  wat	  er	  
gebeurt.	  Een	  gemeente	  die	  meer	  aan	  de	  voorkant	  van	  zaken	  weet	  te	  komen.	  Dat	  betekent	  
niet	  dat	  alles	  perfect	  gaat,	  maar	  wel	  dat	  we	  de	  goede	  kant	  op	  gaan.	  We	  zien	  een	  
gemeente	  die	  meer	  het	  heft	  in	  eigen	  handen	  neemt,	  om	  met	  een	  slogan	  van	  een	  andere	  
partij	  in	  deze	  zaal	  te	  spreken.	  En	  om	  dan	  gelijk	  maar	  met	  dat,	  volgens	  diezelfde	  partij	  
containerbegrip	  te	  beginnen,	  D66	  ziet	  duurzaamheid	  terug	  als	  onderdeel	  van	  de	  gehele	  
begroting	  en	  het	  handelen	  van	  college	  en	  organisatie.	  We	  zien	  het	  in	  milieu	  zoals	  weer	  
een	  nieuwe	  actie	  om	  inwoners	  mee	  te	  laten	  liften	  op	  een	  gezamenlijke	  inkoop	  van	  
zonnepanelen	  en	  de	  ambitie	  om	  energie	  neutrale	  wijken	  te	  bouwen.	  We	  zagen	  het	  al	  
jaren	  in	  de	  goede	  cijfers	  die	  Zuidplas	  laat	  zien	  als	  het	  gaat	  om	  het	  relatief	  lage	  aantal	  
mensen	  in	  een	  bijstandsuitkering.	  En	  we	  zien	  het	  financieel	  terug	  door	  niet	  alleen	  t/m	  
2018,	  maar	  ook	  voor	  2019	  uit	  te	  gaan	  van	  een	  begrotingsoverschot.	  En	  een	  OZB-‐daling	  
levert	  ons	  gelijk	  punten	  op	  in	  de	  GDI-‐index.	  	  
	  
Ook	  is	  D66	  blij	  met	  de	  inzet	  op	  participatie	  van	  inwoners,	  verenigingen	  en	  bedrijven.	  Er	  
is	  het	  laatste	  jaar	  echt	  werk	  gemaakt	  van	  het	  betrekken	  van	  inwoners.	  Een	  uitgebreide	  
mogelijkheid	  tot	  participatie	  in	  het	  tot	  stand	  komen	  van	  het	  nieuwe	  subsidiestelsel,	  
inwonersavonden	  over	  de	  nieuwe	  inrichting	  van	  Hitland,	  bestemmingsplannen,	  
duurzaamheid	  en	  gisteren	  nog	  de	  opvang	  van	  vluchtelingen.	  Niet	  alle	  bijeenkomsten	  zijn	  
misschien	  even	  succesvol,	  maar	  D66	  ziet	  een	  college	  dat	  het	  gesprek	  aan	  gaat	  en	  met	  de	  
ervaringen	  zal	  dit	  steeds	  beter	  gaan.	  Wij	  zijn	  ook	  benieuwd	  naar	  het	  digitaal	  panel	  dat	  er	  
gaat	  komen.	  D66	  is	  in	  dit	  kader	  ook	  blij	  met	  de	  uitbreiding	  van	  het	  innovatiefonds	  
waarmee	  initiatieven	  uit	  de	  samenleving	  zelf	  een	  impuls	  kunnen	  krijgen.	  Dit	  verhoogt	  de	  
lokale	  betrokkenheid	  en	  biedt	  kansen	  voor	  onder	  andere	  duurzaamheid	  en	  de	  
transformatie	  in	  de	  zorg.	  
	  
Ook	  een	  aantal	  andere	  zaken	  die	  voor	  D66	  belangrijk	  is	  wordt	  opgepakt.	  We	  zien	  de	  
aanpak	  van	  leegstand	  van	  winkels	  terug	  in	  de	  plannen	  voor	  2016.	  We	  zien	  de	  
jongerenadviesraad	  concreter	  worden.	  Wanneer	  verwacht	  het	  college	  dat	  deze	  
geïnstalleerd	  zal	  worden?	  Ook	  denken	  we	  dat	  maximaal	  digitaal	  gaan	  positief	  is	  voor	  de	  
meeste	  inwoners	  en	  bedrijven.	  Wel	  vraagt	  D66	  aandacht	  voor	  service	  op	  maat	  voor	  
mensen	  die	  niet	  maximaal	  digitaal	  kunnen	  gaan.	  Uw	  antwoord	  op	  onze	  desbetreffende	  
vraag	  stemt	  ons	  positief:	  direct	  contact	  en	  hulp	  blijft	  dus	  mogelijk.	  De	  gemeente	  is	  er	  ten	  
slotte	  voor	  al	  haar	  burgers!	  
	  
We	  zien	  in	  de	  begroting	  ook	  de	  Social	  Return	  On	  Investment	  (SROI)	  terug	  bij	  
uitbesteding	  van	  werkzaamheden.	  Voor	  D66	  is	  dit	  een	  belangrijk	  middel	  om	  ervoor	  te	  
zorgen	  dat	  bedrijven	  die	  werken	  voor	  de	  gemeente	  ook	  hun	  steentje	  bijdragen	  aan	  de	  



sociale	  opgave	  die	  de	  gemeente	  heeft.	  Daarom	  dienen	  wij	  een	  motie	  in	  die	  het	  college	  
verzoekt	  om	  hier,	  in	  lijn	  met	  het	  coalitieakkoord	  en	  collegeprogramma,	  invulling	  aan	  te	  
geven	  en	  dit	  ook	  inzichtelijk	  te	  maken	  in	  de	  jaarrekening	  2016	  en	  zo	  mogelijk	  in	  de	  
begroting	  2017.	  	  
	  
Ook	  zien	  we	  mooie	  teksten	  als	  het	  gaat	  om	  ruimtelijke	  ordening.	  De	  al	  eerdergenoemde	  
energie	  neutrale	  wijken,	  maar	  ook	  de	  integrale	  visie	  die	  het	  college	  wil	  opstellen	  op	  het	  
gebied	  van	  wonen	  en	  zorg	  spreekt	  ons	  erg	  aan.	  Wel	  maken	  wij	  ons	  zorgen	  over	  het	  
tekort	  aan	  sociale	  woningbouw.	  De	  gemeente	  kan	  dit	  onzes	  inziens	  stimuleren	  door	  
goede	  afspraken	  met	  projectontwikkelaars	  en	  corporaties.	  We	  zouden	  echter	  als	  
partijen	  ook	  onze	  landelijke	  vertegenwoordigers	  kunnen	  aanspreken.	  Landelijke	  
regelgeving	  maakt	  tenslotte	  het	  bevorderen	  van	  doorstroming	  erg	  lastig	  en	  de	  druk	  op	  
de	  corporaties	  zorgt	  voor	  verkoop	  van	  huurwoningen	  en	  de	  verhuurdersheffing	  maakt	  
investeren	  op	  dit	  moment	  moeilijk.	  
	  
Voorzitter,	  	  
D66	  wil	  in	  deze	  beschouwing	  ook	  stil	  staan	  bij	  de	  decentralisaties.	  D66	  heeft	  er	  behoefte	  
aan	  ook	  op	  dit	  thema	  een	  positief	  geluid	  te	  laten	  horen.	  Want	  hoewel	  het	  niet	  allemaal	  
makkelijk	  is	  gegaan	  en	  er	  vast	  ook	  in	  individuele	  gevallen	  betere	  overgang	  denkbaar	  was	  
geweest	  is	  de	  transitie	  van	  de	  drie	  taken	  die	  naar	  de	  gemeente	  zijn	  overgeheveld	  niet	  
met	  echt	  grote	  drama’s	  gepaard	  gegaan.	  Zorg	  is	  gecontinueerd.	  Daarmee	  zijn	  we	  er	  
echter	  zeker	  nog	  niet.	  	  
	  
Na	  de	  transitie	  komt	  nu	  de	  transformatie.	  En	  die	  vraagt	  wat	  D66	  betreft	  echt	  nog	  heel	  
wat	  van	  ons	  als	  gemeente.	  Als	  we	  dit	  echt	  goed	  willen	  doen	  moeten	  we	  durven	  loslaten.	  
We	  moeten	  het	  lef	  hebben	  om	  als	  gemeente	  ook	  mogelijkheden	  te	  zoeken	  die	  buiten	  de	  
gebaande	  wegen	  liggen	  als	  dat	  het	  beste	  is	  voor	  de	  zorgvrager.	  Op	  31	  december	  2014	  is	  
een	  heel	  mooi	  artikel	  verschenen	  in	  de	  Correspondent	  waarbij	  beeldend	  is	  uitgelegd	  
welke	  kansen	  de	  overheveling	  van	  zorgtaken	  naar	  de	  gemeente	  beidt.	  Aan	  de	  hand	  van	  
een	  specifieke	  hypothetische,	  maar	  wel	  zeer	  realistische,	  casus	  wordt	  in	  dat	  stuk	  
duidelijk	  dat	  de	  mogelijkheden	  die	  de	  gemeente	  heeft	  om	  maatwerk	  te	  bieden	  kunnen	  
leiden	  tot	  lagere	  kosten,	  en	  nog	  belangrijker,	  een	  betere	  oplossing	  voor	  de	  zorgvraag.	  In	  
deze	  casus	  werd	  €40.000	  bespaard	  voor	  een	  uithuisplaatsing	  van	  een	  kind	  van	  een	  
moeder	  die	  prima	  in	  staat	  was	  voor	  haar	  kind	  te	  zorgen,	  door	  voor	  veel	  minder	  geld	  te	  
zorgen	  voor	  tijdelijke	  huisvesting	  voor	  deze	  moeder	  en	  haar	  baby.	  Goedkoper	  voor	  de	  
gemeente,	  beter	  voor	  moeder	  en	  kind.	  Dit	  artikel	  duidt	  ook	  wel	  gelijk	  de	  grootste	  
uitdaging,	  het	  leren	  accepteren	  dat	  ongelijke	  gevallen	  ongelijk	  behandeld	  zullen	  worden.	  	  
	  
Om	  dit	  goed	  te	  laten	  gaan	  moeten	  we	  niet	  als	  boekhouders	  naar	  de	  zorg	  willen	  kijken	  
maar	  vanuit	  de	  mens.	  En	  ruimte	  bieden	  aan	  zorgverleners	  en	  ambtenaren	  om	  de	  
mogelijkheden	  die	  er	  zijn	  om	  integraal	  naar	  een	  zorgvraag	  te	  kijken	  ook	  daadwerkelijk	  
te	  benutten.	  De	  stellige	  overtuiging	  van	  D66	  is	  dat	  dit	  niet	  meer	  hoeft	  te	  kosten.	  En	  als	  
raad	  moeten	  we	  ook	  durven	  los	  te	  laten	  en	  vertrouwen	  geven	  aan	  college	  en	  organisatie	  
om	  dit	  goed	  te	  doen.	  
	  
Op	  ons	  initiatief	  dienen	  we	  samen	  met	  VVD,	  NEZ	  en	  SP	  een	  motie	  in	  waarmee	  we	  het	  
college	  vragen	  de	  gemeenteraad	  voor	  1	  april	  2016	  te	  rapporteren	  hoe	  de	  transformatie	  
in	  het	  sociaal	  Domein	  wordt	  vormgegeven	  door	  creatieve	  oplossingen	  over	  de	  grenzen	  
van	  de	  drie	  sub-‐domeinen	  jeugd,	  zorg	  en	  participatie	  heen	  en	  zo	  nodig	  daarbuiten.	  



	  
Voorzitter,	  	  
Het	  laatste	  deel	  van	  mijn	  beschouwing	  gaat	  over	  geld.	  	  
	  
Ik	  zei	  al	  dat	  D66	  een	  gemeente	  ziet	  die	  groeit	  en	  meer	  grip	  krijgt.	  Ook	  in	  de	  financiën	  
zien	  we	  dit	  terug.	  Dit	  is	  ook	  waarom	  we	  het	  een	  goed	  besluit	  vinden	  van	  het	  college	  om	  
de	  lokale	  lasten	  voor	  burgers	  en	  bedrijven	  te	  laten	  dalen	  nu	  hiervoor	  weer	  ruimte	  is.	  
Wat	  ons	  betreft	  is	  er	  vertrouwen	  dat	  we	  een	  behoorlijk	  betrouwbaar	  financieel	  plaatje	  
voor	  ons	  hebben	  liggen.	  Daarnaast	  is	  er	  voldoende	  voorzichtigheid	  in	  acht	  genomen	  
door	  6	  ton	  op	  het	  accres	  vanuit	  het	  rijk	  niet	  mee	  te	  nemen	  in	  de	  begroting	  en	  een	  
overschot	  te	  hanteren	  voor	  2017	  t/m	  2019	  oplopend	  tot	  5	  ton.	  We	  zijn	  ook	  blij	  te	  zien	  
dat	  de	  lasten	  voor	  iedereen	  dalen.	  Niet	  alleen	  woningeigenaren	  hebben	  een	  voordeel,	  
ook	  huurders.	  De	  afvalstoffenheffing	  daalt	  voor	  iedereen.	  	  
	  
Wel	  willen	  we	  nog	  een	  lans	  breken	  voor	  nog	  meer	  duurzaamheid	  in	  de	  financiën.	  Daarbij	  
gaat	  het	  over	  de	  schuldpositie	  van	  de	  gemeente.	  De	  netto	  schuld	  per	  inwoner	  is	  hoog.	  
Dat	  levert	  nu	  geen	  probleem	  op	  omdat	  we	  lage	  rentes	  betalen.	  Dit	  geeft	  ons	  de	  
mogelijkheid	  om	  op	  strategische	  wijze	  met	  deze	  schuld	  om	  te	  gaan	  en	  te	  werken	  aan	  
verlaging	  ervan.	  	  
Tegenover	  veel	  van	  de	  schulden	  staan	  bezittingen	  zoals	  vastgoed	  en	  gronden.	  Wij	  willen	  
het	  college	  vragen	  een	  strategie	  te	  ontwikkelen	  over	  hoe	  in,	  zeg	  10	  jaar,	  we	  deze	  
schuldpositie	  aanzienlijk	  kunnen	  verbeteren	  en	  deze	  mee	  te	  nemen	  in	  de	  begroting	  van	  
2017.	  Zodat	  we	  straks	  bij	  hogere	  rentes	  niet	  alsnog	  last	  krijgen	  van	  onze	  schuldpositie.	  
Hiervoor	  dienen	  wij	  een	  motie	  in.	  Dat	  noemt	  D66	  ook	  duurzaamheid,	  geen	  rekening	  
doorschuiven	  naar	  de	  toekomst.	  
	  
	  
	  
	  
	  


