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De begroting 2017-2020 

 

Op 8 november jl. stond de begroting op de agenda van de raad. De PvdA 

heeft in deze begroting, net als bij de Algemene Beschouwingen van juni, 

gesproken over: 

- Werk 

- Degelijk  en betrouwbaar bestuur; en  

- eerlijk delen 

 
Werk, werk biedt toekomstperspectief 
Wij hebben gesproken over beschut  werk, stageplaatsen en garantiebanen 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En de 

verantwoordelijkheid van de gemeente hierin. Maar die we niet terug zien in 

de begroting. Waar blijven de garantiebanen bij deze gemeente en hoe 

controleren we de voortgang? 

 

Degelijk  en betrouwbaar bestuur 
Wij kunnen het ook consequent beleid noemen. En dat missen wij in deze 

begroting. 

Een paar punten: “wij doen het met het geld dat wij ervoor krijgen”, maar 

nog voor het einde van haar beleidsperiode kiest het college ervoor om dit 

credo los te laten. In juli heeft u dit al aangekondigd, maar uitdrukkelijk 

toegezegd dat wij er toen niet over besloten. Wanneer wij meer informatie 

willen hebben over de implicaties van dit besluit, beantwoordt het college 

dat wij dit al  bij de voorjaarsnota zijn overeengekomen. Dat vinden wij 

treurig. 
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Dan de ontwikkelingen in het sociale  domein, die laten een plus zien. In de 

jaarstukken van 2015 zelfs 1,5 miljoen, dit geld heeft de raad in een 

bestemmingsreserve  gezet. Immers geld voor mensen moet ook blijvend 

voor mensen worden ingezet niet op den duur in lantarenpalen of 

straatstenen wordt gestoken.  Met het transformatieplan is al veel 

bezuinigd, maar ook wordt ingezet op preventie en innovatie. Wij willen dat 

innovatie blijvend wordt doorgezet. Met de experimenteer ruimte in de 

Participatiewet in de hand zou het college ook tot  één van de 25 

gemeenten kunnen behoren  die hier  voortvarend mee aan de slag gaat. 

Het is een kans  om mensen meer mogelijkheden te bieden om te werken 

en bijverdienen naast je uitkering, en zodoende mensen uit de bijstand aan 

werk te helpen. Voor de PvdA  staan de mensen centraal, niet het geld! 

 

Over geld gesproken: hier ziet de PvdA een trendbreuk. In het verleden 

heeft de PvdA zich samen met D’66 en het CDA ingezet om geld dat over 

was op de afvalinzameling, terug te geven aan de burger. Met het oogpunt 

op kostendekkendheid vinden wij dat open, eerlijk en transparant. Het 

college is zelfs nog verder gegaan en heeft vermeende overschotten, reeds 

verwerkt in de tarieven. Maar dat betekent dat wanneer er zich dan een 

tekort voordoet, dit eveneens verrekend moet worden in de tarieven. 

 

Nog een trendbreuk: in het verleden is de OZB nooit gekoppeld aan de 

overige lokale lasten. Het college doet dit nu wel omdat de kosten voor de 

afvalinzameling hoger uitvallen. Voor de PvdA is dit onacceptabel. De 

kosten voor afvalstoffenheffing worden immers gedragen door alle 
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inwoners, de kosten OZB niet. Bovendien is de afvalstoffenheffing een 

heffing waarmee gemaakte kosten worden afgedekt. Met de inkomsten van 

de OZB kan het college veel mooie dingen voor onze burgers doen. En 

waar hebben wij het nu helemaal over? Een gemiddelde woning in onze 

gemeente kost € 199.000,-- een  verhoging van 1 % van de OZB kost de 

eigenaar van de woning  dus € 2,79 extra per jaar. Maar alles bij elkaar een 

mooi bedrag om mooie dingen te kunnen doen voor onze inwoners. 

Denk aan: een podiumvoorziening, de verbetering van de kwaliteit van de 

openbare ruimte en u weet vast ook nog vele mooie zaken voor onze 

inwoners, waarover deze raad besluiten heeft genomen. 

 

Betrouwbaar is voor ons ook dat moties tijdig worden uitgewerkt en niet dat 

wij een jaar na dato nog steeds moeten wachten op het antwoord op een 

ingediende motie. Of wat te denken van toezeggingen, die voortvarend 

worden toegezegd, maar waar de daad niet bij het woord gevoegd.  Dit 

hebben wij in het afgelopen jaar meerdere malen moeten constateren en dit 

is onverenigbaar met betrouwbaar bestuur. 

 

En dan komen wij bij eerlijk delen ………… 

De PvdA mist een aantal belangrijke zaken in deze begroting die juist het 

verschil kunnen maken voor onze inwoners, tussen meedoen of aan de 

zijlijn staan. Wij hebben het dan over: 

- Extra rijksmiddelen voor armoedebestrijding onder kinderen 

- De realisatie van garantiebanen 

- Meer stage- en werkplekken voor jongeren binnen de gemeente 

- jongeren te helpen met schulden 
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- en vanwege de signalen van zorgmijding, het afschaffen of verlagen 

van de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen 

 

Wij willen dat het college meer doet en er sneller voor gaat zorgen  dat de 

armoede onder kinderen effectiever wordt bestreden. Daar is nu structureel 

extra geld voor beschikbaar.  Wij willen dat er snel een goed plan van 

aanpak komt met daarin uitgewerkte opties. Eén kind in de armoede, is in 

een rijk land als het onze, er één teveel. 

 

Ook in onze gemeente zijn er teveel kinderen die door armoede niet 

volwaardig mee kunnen doen, en zij  ook later een grotere kans hebben op 

armoede. Alle reden dus om hier maximaal op in te zetten.  

 

Dit is zoals de PvdA vindt dat werk, degelijk  en betrouwbaar bestuur en 

eerlijk delen vertaald zouden moeten worden in de Rhedense begroting.  
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