
  

 

 

Bespreeknotitie 
 

Aan:  raadscommissieleden Stede Broec in de RBFZ-vergadering van 12 september 
Van:  Mike Lezaire en Joey Leeuwinga namens de fractie van de VVD 
Datum: woensdag 28 augustus 2019 
Onderwerp:  focus op eigen uitgaven en vraag minder van onze inwoners 
 
 
Tijdens de raadscommissievergadering willen wij, de VVD, graag van gedachten wisselen met de 
andere leden van de raadscommissie over bovengenoemd onderwerp. Voor een gerichte discussie 
hebben we hieronder de aanleiding, het probleem dat wij hebben gesignaleerd, alsmede de 
mogelijke oplossingsrichting(en) beschreven. 
 
Aanleiding 
Door acute financiële problemen is de gemeenteraad genoodzaakt om grote ombuigingen binnen de 
(meerjaren)begroting te doen. In de raadsvergadering van juli 2019 is besloten om de ombuigingen 
grotendeels bij de inwoners neer te leggen en minimaal te snijden in eigen uitgaven. Wij misten in 
het voorstel alternatieven en dan met name in de mogelijkheden tot bezuinigingen.  
 
Probleem 
Het probleem ligt voor de VVD in het feit dat de raad geen inzicht heeft in de uitgaven; welke 
uitgaven zijn wettelijk, noodzakelijk of een plustaak. Het baart ons grote zorgen dat het college 
aangeeft dat er geen verdere bezuinigingen mogelijk zijn en dat alle huidige uitgaven wettelijk of 
noodzakelijk zijn. Dit betekent niet alleen dat de inwoners bijna volledig opdraaien voor de huidige 
ombuigingen, maar dit betekent ook dat bij toekomstige tegenvallers weer een beroep zal worden 
gedaan op de inwoners. Dat is niet alleen oneerlijk tegenover de inwoners, maar ook aan belasting 
verhogen zit een limiet (belastingcapaciteit). Dit maakt de gemeente enorm kwetsbaar voor 
financiële tegenvallers in de toekomst, welke in de huidige situatie niet ondenkbaar zijn. 
Toekomstige tegenvallers zouden kunnen zijn: aanhoudende problemen binnen de jeugdzorg, een 
economische recessie en PM-kosten, zoals de omgevingswet en het onderhoud aan polderwegen 
en bruggen. 
 
Oplossingsrichting 
De VVD wil dat de knoppen waaraan de raad zou kunnen draaien nu worden aangereikt: een 
duidelijk overzicht van uitgaven, mogelijke bezuinigingen en de gevolgen daarvan waar de raad 
politieke keuzes in kan maken. Om de inwoner te ontzien, maar ook om in de toekomst weerbaar te 
zijn tegen eventuele tegenvallers. De raad kan daarnaast met dit inzicht in de uitgaven ook een 
koers kiezen voor de toekomst. 
 
De VVD wil graag weten van de andere fracties of zij onze zorgen delen, het inzicht missen in de 
uitgaven en het betreuren dat er geen alternatieven zijn voor een ozb-verhoging.  
 
Op basis van een duidelijk overzicht met ‘knoppen’ (keuzes) voor bezuinigingen zou de VVD een 
discussie willen voeren over de prioriteiten van de gemeente. Hierover is wel gesproken bij de 
thema-avond Ombuigingen, echter is dit bij het voorstel van het college niet meer aan de orde 
gekomen. 
 
Graag nodigen wij u uit om met ons hierover van gedachten te wisselen in de 
commissievergadering. 
 
De fractie van de VVD, 
 
Mike Lezaire en Joey Leeuwinga 


