
Voorzitter – college – raad. Vanavond bespreken we de kaderbrief – een brief als opmaat naar de 
begroting 2023. Een brief – beperkt in omvang – algemeen van aard en ook weinig vernieuwend 
t.o.v. de reeds besproken coalitieakkoord. 

De verleiding is groot om vanavond te benoemen wat we allemaal missen – college vragen hoe daar 
mee om te gaan. Anderzijds laat dit ook ruimte om accenten van andere partijen te verwerken in de 
a.s. begroting. Dat waardeert onze fractie – echter hadden we wel meer inzicht verwacht in te 
maken keuzes. Een soort van A en B lijst / matrix. Zonder de financiële impact daarvan te kennen 
wordt het lastiger om de haalbaarheid van een accent vanavond te kunnen bepalen. Op dat punt 
helpt de kaderbrief ons niet.

Wat ons tot tevredenheid stemt – zoals ook gezegd tijdens de beschouwing over het coalitieakkoord 
– zijn de accentkeuzen van deze coalitie. Onderwerpen als klimaatadaptief, investeren in onze 
buitenruimte, de woonopgave, verkeersveiligheid, buurtaanpak en het investeren in de organisatie 
sluiten prima aan bij onze speerpunten – Vóór een Duurzame Leefomgeving – Vóór een Veilig 
Alblasserdam. Naast dat de SGP nog 3 andere speerpunten / accenten belangrijk vindt zijn er ook 
onderwerpen die we in de kaderbrief node missen en waar we vanavond extra aandacht voor 
vragen.

Toerisme

Rust, ruimte en authenticiteit zijn belangrijke kernwaarden die we met elkaar hebben vastgesteld. 
Binnen het domein toerisme zijn reeds keuze gemaakt – maar ook nog te maken. Naast het 
aantrekken van kwalitatieve toeristen (ambitie SWEK, die wij op zich ondersteunen) zal onze inzet 
blijven – dempen van het aantal bezoekers – deelt het college ook deze wensgedachte – verder 
wordt het echt tijd om in de raad het financieel arrangement te bespreken voordat nieuwe 
investeringen aan ons worden voorgesteld.

Woonopgave

SGP vraagt al geruime tijd naar een actualisatie van onze lokale woonvisie – alleen het benoemen 
van nieuwe woningbouwlocaties is echt onvoldoende – naast het afmaken van huidige plannen 
zullen we verder moeten kijken en een actief grondbeleid moeten overwegen. Met als doel meer 
grip en sturing te geven aan onze lokale woonbehoefte. De markt alleen gaat dit niet oplossen. 
Tevens vragen wij al vier jaar voor sloop voor nieuwbouw – geen doel opzicht – de concretisering 
ontbreekt. Wij verwachten van het college in samenwerking met o.a. Woonkracht10 dat er in deze 
periode concrete stappen worden gezet – dat daar ook ambtelijke capaciteit voor wordt 
gereserveerd.

Duurzame leefomgeving

De klimaatadaptieve ambities en het handhaven van beeldkwaliteit B verdienen onze steun maar 
vraagt wel om een financiële toelichting. Waarom 24 miljoen extra – onderbouwing – alleen 
toepassen gelijktijdig met reconstructies – welke keuzes zijn daarin nog te maken – waarom geen 
extra investeringen in de energietransitie – extra subsidie om van het gas af te gaan. Waarom wel 
100K in 2023 voor het in kaart brengen van het verduurzamen van ons gemeentelijk vastgoed?

Welke stappen gaat het college nog zetten op het gebied van luchtkwaliteit?

Wat is de inzet van het college om de afvalkosten omlaag te brengen? De discussie over wel/niet 
Diftar is over de verkiezingen heen getild – wat is de visie van het huidige college – wanneer het 
gesprek hierover. 



Goede zorg

Zowel het coalitieakkoord als de kaderbrief vermelden weinig over de onderwerpen binnen het 
sociale domein. Naast preventie – zorg dichtbij / centraal – welke stappen gaat het college 
ondernemen om de kosten beheersbaar te krijgen. 

Vanavond willen we opnieuw aandacht vragen voor ons armoedebeleid – het tegen gaan van 
armoede in algemene zin – de zorgen waren al groot – en door de huidige omstandigheden moeten 
we vrezen dat steeds meer Alblasserdammers in de problemen komen. De PvdA heeft hier in 2021 
ook aandacht voor gevraagd, waarbij in de beantwoording duidelijk werd dat lang niet alle acties van 
het convenant waren uitgevoerd – vervolgens hebben wij hier niets meer van vernomen - Wij roepen
het college op met alle ondertekenaars van het convenant om tafel te gaan – voorbereidingen te 
treffen – scenario’s te schetsen voor de korte en langere termijn als waar wordt waarvoor gevreesd 
wordt. Hiervoor heeft de SGP een motie opgesteld.

Veiligheid

Veiligheid vraagt om een integrale aanpak. De onlangs aangenomen motie roept daartoe ook op om 
vervolgens te benoemen wat Alblasserdam nodig heeft. Buurtpreventie is daarin van betekenis, 
maar laten we breder kijken ook als het gaat om de bezetting om de afdeling Openbare Orde en 
Veiligheid.

Verkeersveiligheid 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid - met name voor voetgangers en fietsers – vragen onze 
aandacht. Aanpakken van 3 kruisingen is de inzet van het college – welke zijn dat? Vanavond vragen 
wij het college opnieuw aandacht voor de fietslus ter hoogte van de Grote Beer / Edisonweg. Ga 
hiermee aan de slag, maak hiervoor middelen vrij. Tevens vragen wij aandacht voor o.a. de 
Blokweerweg waar veel te hard wordt gereden, wat leidt tot geluidsoverlast en onveilig situaties. 
Nadat bewoners zich bij ons hebben geklaagd hebben wij een gesprek aangevraagd met de afdeling 
buitenruimte. 

Gezond ondernemersklimaat

Van belang dat het college ook actief aan de slag gaat met de verbeterpunten die ons voor de 
verkiezingen zijn aangedragen. Wat de SGP betreft maken we ook stappen met de reconstructie 
Vinkenwaard. Hoe is dat nu verwerkt in het meerjarenperspectief?

Financiën

T.a.v. de woonlasten is deze coalitie duidelijk. Zij vindt een OZB verhoging noodzakelijk om ons 
voorzieningen niveau op peil te houden. De SGP vindt in de kaderbrief een duidelijk koppeling 
ontbreken – wat als we de OZB niet verhogen wat kunnen we dan niet in stand houden? En welke 
keuzen zijn er nog meer te maken? Gelet op de alsmaar stijgende kosten, druk op de huishoudens 
zouden wij een dergelijk signaal op dit moment niet verstandig vinden en vragen wij het college om 
breder te kijken. Wij vragen het college om ook ombuigingsopties op een rij te zetten in aanloop 
naar de begroting.

Als we kijken naar de tarieven van begraven gaat het ons louter om de kostendekkenheid, maar te 
meer hoe houden we begraven voor elke Alblasserdammer toegankelijk zonder daarbij om financiële
motieven andere keuzes te maken.



De structurele post onvoorzien wordt afgebouwd – twijfels of we daar verstandig aan doen – risico’s 
nemen voorlopig niet af.

Regionale samenwerking

Waar bij vorige algemene beschouwingen vaak zorgen werden geuit over regionale samenwerking 
mogen we ook andere ontwikkelingen opmerken. Maar laten we ook werk maken van de zorgpunten
welke onlangs ook geuit zijn door onze regionale voorzitter.

Voorzitter, de lengte van onze bijdrage sluit beter aan bij de lengte van de kaderbrief. Hiermee zijn 
wel onze extra accenten weergegeven. Wij hopen hierover het goede gesprek te voeren en dat hier 
ook oprecht aandacht aan wordt gegeven.

Tot slot wensen het college Gods zegen toe bij de uitwerking van de begroting 2023.

Nog te ontvangen:

- Stappen van kaderbrief naar begroting 2023
- Analyse effecten meicirculaire 


