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Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2019
Met het coalitieprogramma 'de blik naar buiten' hebben Samenwerking en VVD eerder dit jaar een
ambitieus programma opgesteld voor de komende vier jaar. Nieuw beleid met concrete doelstel‐
lingen in een goede samenwerking tussen inwoners en bestuur. Samen doen is het motto. Een van
de concrete afspraken die we gemaakt hebben is een reële begroting waarbij we niet meer geld
uitgeven dan er binnen komt. Een sluitende begroting is daarbij het uitgangspunt. Zeker voor de
VVD is dit al jaren een van de belangrijkste uitgangpunten voor de Programmabegroting.
Het is daarom niet verwonderlijk dat wij als VVD moeite hebben met de begroting die voor ons ligt.
Uiteraard niet vanwege de begroting als zodanig, daar is weer veel werk voor verricht, waarvoor
onze dank aan de medewerkers van de gemeente. Maar wel als het gaat om de uitkomst van de
begroting: deze is per saldo negatief voor alle jaren. We geven simpelweg meer geld uit dan we
krijgen. Iedere burger weet dat dit niet kan. We hebben reserves om tegenvallers op te vangen maar
ook de spaarrekening van de gemeente is niet oneindig.
Belangrijk is om een juiste analyse te maken van het probleem dat er ligt. Waarom zo’n tekort? Het
antwoord op deze vraag is niet zo makkelijk maar één onderdeel van de programmabegroting springt
er wel uit en dat is het Sociaal Domein en de Jeugdzorg in het bijzonder. In de begroting is bijna 1
miljoen euro extra opgenomen om de stijgende kosten van de jeugdzorg te dekken. Dit is niet alleen
zorg voor de jeugd maar ook EEN zorg voor de jeugd. Het is immers in het belang van iedereen maar
zeker ook voor de jeugd van onze gemeente dat we kunnen blijven investeren in verkeersveiligheid,
sportaccommodaties, culturele voorzieningen, dorpskernen etc. Kortom kunnen investeren in de
leefbaarheid van onze gemeente en het welbehagen van onze inwoners.
Het is daarom belangrijk om te benoemen, mede ook voor het begrip bij de inwoners, dat de huidige
financiële ontwikkeling van het Sociaal Domein er toe leidt dat andere doelstellingen niet gereali‐
seerd kunnen worden. Geen omleiding van zwaar verkeer rondom de kernen, geen nieuwe wegen of
fietspaden, geen nieuwe voorzieningen voor verenigingen.
Zonder discussie is Jeugdzorg belangrijk. En het kan niet zo zijn dat iemand verstoken blijft van de
zorg die hij of zij nodig heeft, maar we moeten de ogen niet sluiten voor tekortkomingen in het sys‐
teem en de financiële gevolgen daarvan. Deze begroting laat zien dat de stijgende kosten voor de
zorg geen abstract probleem is dat ze in Den Haag moeten oplossen, maar iets wat ons direct raakt:
er is geen geld voor andere dingen die we ook willen.
We weten dat het college en alle betrokkenen bij de uitvoering van de Jeugdzorg inmiddels druk
bezig zijn om bij te sturen waar het kan. Ook vanuit de landelijke overheid wordt gekeken naar de
financiële dekking van de kosten, maar voor als nog moeten we de extra lasten als gemeente zelf
dragen. Dit betekent dat we andere uitgaven moeten herzien dan wel uitstellen.
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In overleg met Samenwerking, zijn we bezig met het opstellen van een amendement waarbij we het
college vragen om binnen de begroting op zoek te gaan naar bezuinigingen. Dit als taakstelling voor
2019 en verder. Voorstellen en aanbevelingen van andere partijen zijn uiteraard ook welkom in deze.
Samen doen is ook in deze het motto.
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