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Betreft: Algemene beschouwingen SGP GO begroting 2014 

Datum: donderdag 14 november 2013 

Koers houden in zwaar weer 

Voorzitter,  

Koers houden in zwaar weer. Koers houden, waarbij het belang van onze gemeente, de persoonlijke 

individuele belangen van met name onze kwetsbare burgers de boventoon voeren. Daarbij een 

coalitieprogramma waarin richtinggevende en kader stellende uitspraken gedaan zijn die we voluit wensen 

te respecteren. Na de verkiezingen is de raad,  is dit college vol enthousiasme begonnen om deze nieuwe 

gemeente op koers te krijgen en te houden. Echter de economische crisis duurt voort. Daarbij is het van 

groot belang dat de financiën op orde blijven met als doelstelling om vanaf 2016 een sluitende begroting 

aan te bieden. Voorzitter de eerste echte programmabegroting 2014 waarin de raad kaders heeft gesteld 

ligt vanmiddag voor ons. Deze begroting roept bij ons en bij velen emoties op.  Enerzijds gepaste trots, 

anderzijds teleurstelling en een gevoel van pijn. We zijn trots op iedereen die intens betrokken geweest zijn 

bij het opstellen van deze begroting. Medewerkers, afdelingen, MT en collegeleden. Iedereen heeft zijn of 

haar bijdrage geleverd om de genoemde doelstelling te behalen. Complimenten daarvoor. Met name ook 

complimenten naar de OR en het georganiseerd overleg voor hun kritische maar ook constructieve houding 

in deze. 

Er ligt een begroting waarin een forse bezuinigingsslag gemaakt is van maar liefst 13 miljoen op een totale 

begroting van 106 miljoen. En dat brengt ons op gevoelens van teleurstelling en een gevoel van pijn. Want 

laten we daar volstrekt duidelijk in zijn deze bezuiniging gaat pijn doen. We treffen bewoners, verenigingen 

en vele anderen. Maar we moeten nu onze verantwoordelijkheid nemen en de SGP fractie loopt daar zeker 

niet voor weg. Voorzitter, hoe heeft het allemaal kunnen gebeuren? 13 miljoen tekort, allemaal te wijten 

aan de herindeling?  Nee zeker niet alleen. Begrotingstekorten van voormalige gemeenten, een 

teruglopende algemene uitkering van enkele miljoenen. Korting op de rijksmiddelen decentralisatietaken 

oplopend tot 1 miljoen. Besluiten van voormalige gemeenten genomen voor de herindeling wegen hier 

zeker in mee. Daarnaast sterk teruglopende baten die onder andere te wijten zijn aan tegenvallende 

grondexploitaties en b.v. een verlaging van de bijdrage van WsW geïndiceerden en, om er nog één te 

noemen, het sterk teruglopen van bouwleges voor een bedrag van ruim 800.000.  

Voorzitter, het college is er in geslaagd een sluitende begroting voor 2016 aan te bieden waarbij de 

bezuinigingen zoveel mogelijk gezamenlijk gedragen worden. Dat is ook voor ons als SGP uitgangspunt 

geweest. De volgende kaders die door de raad zijn aangegeven zijn daarbij uitgangspunt geweest en zijn 

overeind gebleven: 

 Economie versterken, met name de ontwikkeling van toerisme en recreatie. 

 Kwetsbare doelgroepen die extra zorg en aandacht nodig hebben ontzien. 

 De gemeentelijke belastingdruk niet meer dan de inflatie verhogen.  
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Dat brengt ons bij een meer inhoudelijke benadering van de programmabegroting.  

Voorzitter, raadsleden, hoe betrouwbaar is deze begroting. Hoe betrouwbaar en stabiel zijn de 

voorliggende bezuinigingsvoorstellen. Zijn de gevolgen en is de samenhang van met name de 

bezuinigingsvoorstellen voldoende gewogen.  

Dat is namelijk sterk afhankelijk van de beschikbare informatie. En dat brengt ons bij een kritisch punt 

voorzitter. De beschikbare informatie is kwetsbaar in ik zou bijna zeggen hier en daar instabiel. Daarnaast 

zijn de exacte gevolgen van een aantal bezuinigingsvoorstellen niet inzichtelijk. Voor ons als raad vraagt het 

daarom des te meer om een zeer zorgvuldige afweging bij deze begrotingsbehandeling. Voorzitter, een 

vraag aan het college is dan ook om ons als raad mee te nemen na het vaststellen van deze begroting. Ga in 

gesprek. Geef duidelijk beleidskaders aan: Wat verwachten we, wat subsidiëren we. Verenigingen, 

instellingen of producten en diensten. Passen deze in gemeentelijk beleid. Veel vragen die we nu niet 

kunnen beantwoorden maar die wel een gedegen terugkoppeling vragen naar ons als raad. Daarbij is het 

uitgangspunt altijd geweest dat we zelf zoveel mogelijk onze eigen broek ophouden. Geen 

vanzelfsprekendheid meer. Alleen in die situaties waar het echt niet anders kan en wanneer een activiteit 

past binnen de gemeentelijke beleidskaders is ondersteuning of subsidie mogelijk of niet gewenst.  

Om een voorbeeld te noemen, het subsidiëren van een Halloween activiteiten waarbij Angst, pijn en 

oneindig leed centraal staan mogen op onze steun niet rekenen.   

Ik steek nog wat meer af naar de diepte: 

Het invoeren van een eigen bijdrage op leerlingenvervoer kan op zich op onze steun rekenen, echter heb 

oog voor kwetsbare doelgroepen en zorg voor een duidelijk vangnet voor die situaties die het nodig 

hebben. Kan het college aangeven hier zeer zorgvuldig mee om te gaan.  

De exploitatiesubsidie en het onderhoud van zwembaden vormt een substantiële post  in de begroting. We 

dringen aan op een zorgvuldige afweging. Drie zwembaden in onze gemeente is te veel. Daarnaast lopen 

hier en daar de onderhoudsuitgaven uit de pas. Graag een onafhankelijke beoordeling en marktconforme 

inkoop en aanbesteding.  

Voorzitter. Dat brengt me bij het stopzetten van de subsidie op het bibliotheekwerk. Het college zadelt 

deze raad op met een bijna onmogelijke opgave. Draai de kraan maar dicht en de raad moet maar zien. Als 

ik denk aan de vele uren leesplezier die veel kinderen maar ook zeker ouderen en ouders mogen ervaren 

dankzij de Bieb. Dan kan het toch niet zo zijn dat deze voorziening zal verdwijnen uit onze gemeente? Niet 

iedereen is in staat om zelf kostbare boeken aan te schaffen. En moeten onze kinderen verstoken blijven 

van de prachtige verhalen van Aagje, de kakkerlak Zaza, de Lispeltuut en vele anderen? Of bijvoorbeeld een 

prachtig culinair boek waar ik nu in het lezen ben: De Dikke van Dam. We wachten eerst maar de inbreng 

van de andere fracties af voordat we hier verder op in gaan.  

 

Het klant contact center, verantwoordelijk voor klantcontacten is voor de SGP fractie een speerpunt in de 

organisatie die ons zorgen baart. Klantgerichtheid, een professionele vriendelijke benadering hoeft geen 

euro’s te kosten. Dit is veel meer een zaak van cultuur en houding. Voorzitter we dringen aan op een sterke 

verbetering van dit onderdeel. We dienen op korte termijn meetbare prestatie indicatoren te koppelen aan 

dit KCC waarbij we niet zelf maar onze klant onze dienstverlening beoordeelt.  In hoeverre kan het college 

de toezegging doen dat hieraan hoge prioriteit gegeven zal worden.  
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Voorzitter we vragen aandacht voor de doelstelling opgenomen in programma 1 openbare orde en 

veiligheid – behouden van de zondagsrust. 

Voorzitter niet alleen voor onze fractie, maar voor velen op ons eiland een aangelegen punt. Laat de 

zondag een dag van rust zijn. Laten we activiteiten en evenementen op zondag voorkomen. Daarbij denk ik 

niet alleen aan het afgeven van vergunningen en ontheffingen, maar ook aan activiteiten in bijvoorbeeld 

het Diekhuus die op zondag eerder toenemen dan afnemen.  

Tot slot. Koers houden in zwaar weer. Daarbij rust zeker in deze tijd een verantwoordelijk taak op ons als 

gemeenteraad en het college. Een verantwoord beleid. Bijbels verantwoord beleid is daarbij voor ons van 

groot belang. Het onderhouden van Gods geboden zal ook in 2014 leiden tot echte welvaart en welzijn. 

Voorzitter we voelen ons als mensen afhankelijk van Gods onmisbare Zegen. Die Zegen wensen we u allen 

van harte toe.  

 

Ik dank u.  

 

C.J. van Dam 

(fractievoorzitter SGP Goeree-Overflakkee) 
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