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Voorzitter 

We staan voor een grote opgave. Dit jaar en de komende jaren. Naast onze 

financiële problemen die we als gemeente, dankzij falend rijksbeleid, al 

hebben, komt daar de Corona crisis ook nog bij. Een crisis waarvan we de 

gevolgen bij lange na nog niet kunnen overzien. Zeker is dat we hier de 

komende jaren mee te maken gaan krijgen. 

Namens de fractie van de PvdA willen we alle nabestaanden, familie, vrienden 

en andere betrokkenen heel veel strekte wensen in deze moeilijke tijd. De 

mensen die nog ziek zijn of herstellende zijn van het Corona virus wensen we 

ook veel sterkte. Dan hebben we nog niet gesproken over de mensen die hun 

baan verliezen of verloren hebben, de ondernemers die verlies lijden of erger 

nog failliet gaan als gevolg van deze pandemie. Verder dank aan allen in de 

zorg, bij de overheid (onze eigen collega’s, zowel binnen als buiten het 

gemeentehuis) en in het bedrijfsleven die tijdens deze crisis in de frontlinie 

gestaan hebben.   

Voorzitter 

Dan naar 8a de uitgangspunten van de begroting. De fractie van de PvdA heeft 

begrip voor de situatie van de gemeente en de gewijzigde P&C cyclus en dat de 

herijking van het sociale domein slecht uit kan pakken voor onze gemeente. 

Dan hebben we het nog niet over de gevolgen van de Coronacrisis.  

Uitzonderlijke omstandigheden vragen ook om uitzonderlijke maatregelen. 

Vanuit dat perspectief vragen we het college om ons aan te geven wat er op 

tegen is om bv in de komende jaren de weerstandsratio beneden de 1 te 

hebben. Wat zijn daarvan de gevolgen voor de gemeente? Kunnen we daarmee 

bv voorkomen dat we belangrijke voorzieningen als Het Kielzog, de 

zwembaden, de bibliotheek, etc moeten sluiten? Hoewel we begrijpen dat het 

wenselijk is om een weerstandsratio van meer dan 1 te hebben, vragen we u 

hoelang deze beneden de 1 kan liggen en hoe lang dat kan en mag duren? 
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Bij vervangingsinvesteringen wordt uitgegaan van een meerjaren 

investeringsplan. Bij het bedrijf waar ik werk, doen we dat ook. Echter in 

economisch zwaardere tijden heeft bij ons elke medewerker er begrip voor dat 

investeringen in slechtere tijden uitgesteld worden en dat we in betere tijden 

wat extra’s doen. Zou deze werkwijze voor de gemeente ook werkbaar kunnen 

zijn? Graag een toelichting van het college. 

Tot zover 8a. 

Bij 8b is de Raadsbrief met de bijbehorende bijlage aan de orde. Voorzitter, 

mijn fractie is blij met de heldere opzet en het duidelijke overzicht en de 

aangeleverde bijlagen.  

Bijlage 3 

Eerste even naar deze bijlage over de, door sommige raadsleden geroemde, 

artikel 12 gemeente. In een helder en beknopt document is goed inzichtelijk 

gemaakt wat de gevolgen kunnen zijn. Hierbij valt met name op dat we geen 

baas meer zijn over de te maken keuzes, waarbij te verwachten valt dat de OZB 

met vele procenten meer zal stijgen dan waar we als gemeente zelf voor 

zouden kiezen. Voor de PvdA is dit geen begaanbare weg en zullen we er alles 

aan moeten doen om te voorkomen dat we een artikel 12 gemeente worden. 

Voorzitter  

Dan de raadsbrief, bijlage voorjaarsbrief 2020: toelichting mutaties en de 

notitie “obstructie” ……..etc. 

Deze raad heeft op slechts een deel van de gemeentebegroting invloed. Wij 

hebben dat ingeschat op 30% van het totaal van de begroting van 210 miljoen = 

63 miljoen. Als je dan in ogenschouw neemt dat we de komende jaren 13 

miljoen gaan bezuinigen dan betekend dit dat we bijna 21% op de begroting 

(beïnvloedbare deel) bezuinigen. Klopt deze aanname? Graag uitleg en 

toelichting.  
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Bij de toelichting over huishoudelijke hulp zijn we letterlijk van onze stoel 

gevallen. Wat een vreselijk voorbeeld van hebzucht. Ik citeer uit de tekst: “De 

stijging van het gebruik is te verklaren doordat 29,1% van de toename ontstaat 

door mensen met een inkomen van meer dan € 100.000 per jaar”. Wat ons 

betreft zie je hier nou net wat er speelt in onze samenleving. Steeds meer 

mensen denken alleen maar aan zichzelf en het lijkt er op dat het ze niets kan 

schelen hoe het met de andere mensen gaat. Hoewel de uitzetting gevolg is 

van falend rijksbeleid, is hier wat ons betreft sprake van ongewenst gedrag. We 

zijn ook benieuwd hoe het staat met de groep vanaf modaal tot € 100.000. 

Graag op een later moment info daarover. 

Bij WMO en leerlingenvervoer is sprake van NEA-index. Graag een toelichting 

op de 6.7%. Betreffen dit alleen loonkosten of is dit integrale indexering.  

Beleidsplan wegen 

Als raad hebben we het beleidsplan wegen vastgesteld, alleen min of meer 

blind. We wisten bij de vaststelling van dit plan nog niet dat onze financiën er 

zo slecht uit zouden zien. Zou het een optie kunnen zijn om dit beleidsplan 

wegen opnieuw in de raad in te brengen, zodat we als raad kunnen kijken waar 

we de zwaartepunten van ons beleid neer gaan leggen en bv kiezen voor het 

hoogstnoodzakelijke?  

Buigbudget 

Het opsplitsen van het bedrag in € 900.000 als aframing in de begroting en € 

412.842 opname in risicoparagraaf vinden we een goed plan. 

Weerstandsratio en algemene reserve 

Zie eerdere vraag over weerstandsratio. Over de algemene reserve het 

volgende: we willen die graag op een minimum niveau van € 100 per inwoner 

hebben. Voor MG komt dat neer op € 6.200.000 
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De fractie van de PvdA is het eens met die keuze, maar vraagt zich af of en 

hoelang we beneden het wensniveau kunnen zitten. De algemene reserve is er 

immers voor om tegenvallers op te vangen en je raad het al: die zijn nu net aan 

de orde! Graag een toelichting. 

De fractie van de PvdA heeft al eens vragen gesteld over reservering/geld 

vanuit het rijk voor Veilig Thuis. Het lijkt er op dat we voor 2020 ongeveer € 

130.000 mislopen, doordat we dit voor 2020 niet aangevraagd hebben bij het 

rijk, terwijl we daar wel recht op blijken te hebben. Hoe zit dit? Komt er nu na 

2020 een bedrag van € 130.000 vrij te vallen? Graag uitleg hoe het zit. 

Tot slot nog een compliment aan het college voor de meevaller van € 500.000 

op de jaarrekening van 2019. Ik kan u zeggen dat de fractie van de PvdA innig 

hoopt op nog meer en liefst nog hogere meevallers voor 2020. 

Voorts nodigen we de raad en in het bijzonder de niet coalitiepartijen uit om 

samen met de coalitie aan de voorkant te komen met eigen voorstellen tot het 

op orde brengen van onze begroting.  

Tot zover! 


