
Niet letterlijk uitgesproken 
Voorzitter, 
Afgelopen jaar hebben we, als D66, nadrukkelijk de focus gelegd op de lange termijn. Een 
groene zelfstandige gemeente waar men gezond en veilig kan wonen, die goed bereikbaar is 
en waar we om weten te gaan met klimaatverandering.  
Om dit te kunnen bereiken moeten er allereerst punten gezet worden. We hebben dit bij de 
bespreking van het coalitieakkoord ook al met elkaar gedeeld. In deze kaderbrief zien we 
een eerste financiële doorvertaling. Na het zetten van de punten zullen er vervolgens ook 
een aantal zaken eerst onderzocht moeten worden. Onze fractie vraagt zich af of dit niet 
mogelijk is voor minder geld en gaat er van uit dat het college er naar toe werkt om ruim 
binnen deze budgetten te blijven, zonder af te doen aan het kwaliteitsniveau van het 
onderzoek. 
Als we kijken naar onze bijdrage voor de perspectiefnota voor dit jaar, is 1 ding zeker  nog 
hetzelfde. We staan met z’n allen klaar om de mouwen op te stropen. Echter, de landelijke 
overheid is er nog steeds niet in geslaagd om voor duurzame financiële middelen te zorgen. 
De komende 3 jaar (zie memo meicirculaire) komt er behoorlijk wat geld beschikbaar. 
Doordat dit hoofdzakelijk incidenteel geld is (zo lijkt het), gevolgen nog niet helemaal helder 
zijn en niet duidelijk is hoe het in 2026 en verder gaat, is D66 van mening dat we nu zeker 
niet in een feeststemming moeten gaan rondlopen. Laat eerst in de begroting maar duidelijk 
worden hoe dit alles zal vallen en vervolgens, mede gezien de diverse onzekerheden en 
uitdagingen die nog op ons afkomen, voordat we deze middelen in gaan zetten.  Onze fractie
steunt 
 de lijn om 2026 niet sluitend te begroten in verband met de onzekerheid rondom de 
middelen vanuit het Rijk.  
Voorzitter, door stijging van de vaste lasten liggen er ook voor onze inwoners grote 
uitdagingen om hun eigen begroting rond te krijgen. Aan de stijging van de OZB lijken we 
niet te ontkomen. Onze fractie roept hierbij wel op om dit zoveel als mogelijk te beperken.  
Waarbij we wel moeten voorkomen dat er in de toekomst in 1x een grote stap gemaakt 
moet worden, zoals in sommige gemeenten om ons heen afgelopen jaar al het geval was (zie
COELO, landelijk 8%)  
Om zelfstandig te kunnen blijven is het noodzakelijk om te blijven investeren in de 
organisatie. Opvullen van vacatures blijft een zorgelijk punt. Ook als we kijken naar de 
jaarrekening van 2021 en bijbehorende antwoorden, zien we dat een aantal belangrijke 
dingen niet uitgevoerd zijn door ziekte en gebrek aan capaciteit. Om de uitgaven onder 
controle te houden zullen we als raad per keer een zorgvuldige afweging moeten maken of 
we zaken minder of niet moeten uitvoeren of dat er alsnog ingehuurd moet worden.  
Met deze zelfde problemen worden ook onze Alblasserdamse verenigingen geconfronteerd. 
Kosten stijgen hard en vrijwilligers zijn steeds lastiger te vinden. Bij vorige algemene 
beschouwingen hebben we hier als raad al aandacht voor gevraagd en toen leken de 
vooruitzichten iets beter dan nu het geval lijkt te zijn. Van een aantal organisaties hebben we
signalen ontvangen die ons zorgen baren. Wij roepen het college op om richting de 
begroting helder te hebben wat de situatie is bij alle Alblasserdamse verenigingen en om 
indien nodig met mogelijke oplossingsrichtingen te komen. 
Zoals bij de bespreking van het coalitieakkoord ook al is aangegeven zijn we blij met de 
nieuwe lijn van de staatssecretaris als het gaat om de jeugdzorg. Richting de toekomst zal 
het belangrijk zijn om dit goed te monitoren en inzichtelijk te maken wat deze manier, die 
wij als Alblasserdam al ingezet hebben, straks daadwerkelijk gaat opleveren.  



Voorzitter, onze fractie is tevreden met de aandacht voor fietsveiligheid. Wat ons betreft ligt 
het voor de hand dat ook het initiatiefvoorstel dat wij samen met de SGP hadden gedaan 
ook hierin wordt meegenomen als mogelijke richting.   
Zoals eerder benoemd maakt onze fractie zich zorgen om het openbaar vervoer. We krijgen 
veel signalen over uitval, transferium komt er niet en daarnaast is de BOB-bus wegens 
corona geschrapt en nog steeds niet terug.   
Voorzitter tot slot, een vooruitblik richting collegeprogramma. Onze fractie heeft waardering
voor de opzet en is heel benieuwd naar de uitwerking van het proces. Zoals eerder vanavond
bij de jaarrekening ook al bleek, is het van belang dat straks ook de goede indicatoren 
gekozen gaan worden en vragen hier dan ook speciale aandacht voor bij de uitwerking van 
het collegeprogramma. 
 


