
Algemene beschouwing VVD

Jaarstukken en kaderbrief in 1 als basis voor deze beschouwingen. In de Jaarstukken 
verantwoording en in de kaderbrief een blik vooruit.
Terugkijkend lezen we een Verantwoording over de afgelopen coalitieperiode met alle 
dynamiek in ons dorp. Rondom veiligheid, de bestuurlijke dynamiek van een stukgelopen 
coalitie. Maar vanzelfsprekend ook de impact van de Corona pandemie Een impact waarvan 
we al eerdere stelden dat die ongekend is. Letterlijk ongekend omdat we de sociaal 
economische impact niet kennen maar de komende jaren zullen ervaren. Een impact die 
naadloos door is gelopen naar een nieuwe impact; die van de oorlog in de Oekraine. 

Deels verklaren die woelige tijden de conclusie dat er niet alleen punten te zetten zijn maar 
ook komma’s. Komma’s omdat zaken wel in gang zijn gezet maar nog niet af zijn. Maar 
tegelijkertijd ook slechts Deels een verklaring. 
Want al eerder hebben wij gezegd dat wijzen naar Den Haag en wijzen naar omstandigheden
slechts deels verklaren wat wel of juist niet is gelukt maar dat dit toch zeker ook word 
bepaald door de wijze waarop wij met die omstandigheden omgaan en de keuzes die er in 
dit huis zijn gemaakt de eigen verantwoordelijkheid zijn. 
Hoe dan ook. In de komma’s liggen de opgaven voor de voorliggende periode. Die 
herkennen we zowel die van ingezette activiteiten waarop kan worden doorgewerkt als 
zaken die zijn blijven liggen. Daar kom ik zo nog op terug. 

Allereerst de onze beschouwingen op het financiële resultaat van 3 miljoen in de plus over 
2021. Dat laat zich grotendeels vanuit de dynamiek van de afgelopen coalitieperiode 
verklaren. Incidenteel geld vanuit de rijksoverheid om gemeentelijke inspanningen rondom 
Corona te betalen. Directe inspanningen maar ook geld waarmee we Zaken die daardoor 
niet gerealiseerd konden worden en zijn blijven liggen alsnog kunnen oppakken. 

Alle reden om ons daarom niet rijk te rekenen. Ook niet als we de meicirculaire bekijken. Dat
zou erg dom zijn. Staan voor forse opgaven in een wereld met meer onzekerheid dan ooit. 
Ook moeten we waken om ons niet opnieuw rijk te rekenen op een manier waarop we 
lasten doorschuiven en risico’s nemen. Het rekenen met een loonkostenstijging van 2% is 
niet realistisch, de gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn rooskleuriger dan de 
werkelijkheid en ambtelijk zijn er te veel zaken niet opgepakt of op een laag pitje. In de 
stukken worden zaken als terrassenbeleid, het contact met bedrijven genoemd. Maar ook 
het actualiseren van verplichtingen zoals voorlichting alcohol zoals in vorige raad besproken. 
Signalen van achterstallig werk en achterstallig onderhoud. Binnen en buiten dit huis.
Dat vraagt om aandacht en dat kost tijd en dat kost geld.

Dan nog een voorbeeld waarin geen punt is gezet en zelfs geen komma was geplaatst. Een 
punt wat ons als VVD na aan het hart ligt; de beeldkwaliteit van de buitenruimte. Als VVD 
hebben we eerder meerdere malen  gesteld dat we door het ijs zakken op dat gebied. Dat is 
nu ook in onderzoeken vastgesteld. Het is hard achteruit gegaan. Op veel plaatsen de B niet 
meer halen vraagt om meerjarig herstel. De voorgestelde ingreep van het college 
ondersteunen we. Hier betalen we de rekening voor wegkijken en andere keuzes.



Kostendekkendheid is een belangrijk uitgangspunt in ons gemeentelijk financieel beleid. Ook
vwb afvalstoffen zeg ik tegen de SGP. Dat is een eerlijk standpunt wat goed is uit te leggen. 
Uitlegbaarheid maar met name de wil om uit te leggen wat je doet en waarom zijn wat de 
VvD betreft de kern in de opgave om het vertrouwen in de lokale politiek te herstellen. 
Toch zijn naast kostendekkendheid ook in breder perspectief lastenstijgingen niet te 
voorkomen. Het piept en kraakt op de arbeidsmarkt, grondstoffenprijzen en energieprijzen 
zorgen voor burgers maar ook voor ons als lokale overheid voor financiële opgaven. Die 
lastenstijging doet ons pijn maar willen we een Papendrecht scenario met voorkomen dan 
moeten we dit gelet op incidentele karakter van rijksbijdragen en de grote hoeveelheid 
onzekerheden nu wel doen. 
We leven in een complexe steeds sneller veranderende werkelijkheid. 
Willen zelfstandig blijven, voorzieningen als zwembad in stand houden. 

Daar passen in deze fase dan ook geen additionele verlanglijstjes bij. In de kaderbrief geeft 
het college inzicht hoe zij reëele ambities wil inkleuren en ja daarbij geldt dat er ruimte is 
voor accenten van alle partijen binnen en buiten de coalitie maar wat ons betreft niet voor 
het opplussen en oprekken. 
Wij gaan niet uitleggen dat wij de lasten laten stijgen als we aan de andere kant de deur 
openzetten voor meer en nieuwe uitgaven. 

Wij kijken uit naar de verdere uitwerking en inkleuring met elkaar. Goed om in te zetten op 
leefbaarheid in de wijken, wonen. Zetten van punten en accenten verleggen. Kunnen ons 
vinden in de insteek van het college over hoe dit te gaan doen. 


