
Begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025

Voorzitter,

De  grootste  uitdaging  in  de  komende  jaren  voor  de  gemeente  Alblasserdam  en  de 
toekomstige  colleges  zal  liggen  in,  wat  u  ook  al  in  uw  programmabegroting  heeft 
benoemd, het mee vloeien en meesturen met onze samenwerkingspartners op de inhoud 
en tegelijkertijd een stevigere sturing op de financiën. 
Een manier om invloed  te hebben op de zorg is door een beweging naar voren te maken 
en  in  te  gaan  zetten  op  preventie,  vroege  signalering,  beperkte  wachttijden  en 
voorkomen dat een hulpbehoevende doorstroomd naar zwaardere zorg. Deze beweging 
heeft de volledige steun van de PvdA. De (één) loketfunctie in de Oude Bibliotheek zal 
hierin een grote rol gaan spelen.
Maar, als PvdA, willen wij het college in dit proces wel meegeven dat hierbij niemand 
tussen wal en schip mag raken. Dit hebben wij in het verleden ook al eens aangegeven.  
Kan het college mijn fractie hierin geruststellen?, is dan de vraag.

Het  woningtekort is een groot probleem in Nederland. De huidige koopwoningen zijn 
niet meer te betalen en er zijn te weinig (sociale) huurwoningen in Alblasserdam. Het 
bouwen van woningen moet in de komende jaren in Alblasserdam een zeer hoge prioriteit 
gaan krijgen. Daarom kunnen wij ons niet vinden in uw standpunt dat u op dit terrein een 
faciliteerde rol wilt gaan in nemen. Wij vragen het college om op dit dossier een sturende 
en, wat ons betreft, een eisen stellende rol in te nemen, zodat de bouwprojecten sneller 
tot afronding gaan komen. Als we onze jongeren in ons dorp willen behouden moeten we 
hen ook de mogelijkheid bieden om hier  een betaalbaar  huis  te  kunnen huren en te 
kopen. Als gemeente moeten wij hier wat ons betreft een cruciale rol in nemen.

Met de laatste ontwikkelingen in ons dorp hebben wij gezien dat veiligheid een steeds 
belangrijker onderwerp is geworden. Ook in ons kleine dorp hebben wij te maken met 
ondermijningszaken.       Als PvdA vinden wij dat wij ervoor moeten zorgdragen dat onze  
samenleving niet ontwricht mag worden door dit soort praktijken. Mensen moeten zich 
veilig voelen en kunnen bewegen. De PvdA wil op dit terrein vanaf nu een andere weg in 
slaan en is bereid, mocht dit aan de orde komen, hierover het gesprek aan te gaan met 
de raad.

De gevolgen van Covid zien, merken en voelen we elke dag opnieuw. En de verwachting 
is  dat  we hier  de  komende tijd  nog steeds mee te  maken zullen krijgen.  De exacte 
financiële consequenties zijn door u nog niet in te schatten. Dat is een zorgpunt voor de 
PvdA. Maar als we lezen dat we uitgaan van het uitgangspunt dat de gemeente hiervoor 
door het rijk wordt gecompenseerd,  dan worden de zorgen minder.  Kunt u aangeven 
waanneer  u  denkt  de  eerste  financiële  consequenties  wel  concreet  te  kunnen 
presenteren met daarin een exacte weergave wat dit gaat betekenen voor Alblasserdam? 
Misschien dat u met uw antwoord onze zorgen helemaal kunt wegnemen. Kunnen deze 
financiële consequenties gevolgen gaan krijgen op de begroting 2022.

Het doet ons overigens goed om te zien dat het college de gevolgen van corona op de 
jeugd onderkent en dat u hier adequaat op gaat reageren.

Als PvdA zijn wij blij om te zien dat er al wordt gespaard voor de realisatie van het nieuwe 
Nokkenwiel locatie Boerenpad.
Ook zijn we blij met de werkzaamheden van het A-B-C team. Dit is wat ons betreft een 
groot  succes  en  krijgt  onze  steun  om hiermee  door  te  gaan  met  mogelijkheden  om 
bestaande activiteiten uit te breiden.

Als we ons dorp bereikbaarder willen houden voor iedereen, en dus ook voor mensen 
met een krappe portemonnee, dan maken wij ons zorgen. De brandstofprijzen zijn hard 
gestegen. Openbaar vervoer is belangrijk voor veel inwoners van ons dorp om mobiel te 
kunnen zijn. Al deze ontwikkelingen vragen meer visie dan wat u nu in uw begroting van 
plan bent. Graag een reactie van het college.
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Het  college is  bezig  met  de  energie transitie.  Dat  juichen wij  toe.  Als  PvdA-fractie 
vinden wij het belangrijk dat we op dit dossier goed en op tijd worden geïnformeerd en 
zijn zeer benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen en wat dit lokaal voor 
Alblasserdam gaat betekenen.

We maken ons zorgen over de stijgende lasten voor onze inwoners en vinden dat dit de 
armoedeval verder zal vergroten. We vragen het college om hier alert en scherp op te 
zijn. Het is zorgelijk dat het Rijk een nieuw verdeelsleutel gaat hanteren en dat wij als 
gemeente Alblasserdam de komende jaren minder bijdrage van het Rijk gaan krijgen. 
Hierdoor worden wij als gemeente voor nieuwe uitdagingen geplaatst.

Opleidingen in de regio moeten aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.  Het 
aanbod moet wat ons betreft niet alleen gericht zijn op industrie, maar ook op zorg. We 
vinden hierin de samenwerking in de Drechtsteden van groot  belang.  Wij  vragen het 
college wat zij hiervan vinden.

Wij vragen ons af of wij als een overheidsinstantie winst moeten maken op begraven en 
lijkbezorging. En we vragen u of deze kosten niet verlaagd kunnen worden.

Voorzitter,

We zijn erg blij dat we een sluitende begroting 2022 kunnen realiseren en zelfs met een 
beetje overschot. We zijn blij dat we niet hoeven te bezuinigen. 
Het meerjarenperspectief ziet er ook goed uit. De financiële situatie van Alblasserdam is 
goed. Dat doet ons erg goed, want het zijn geen makkelijke jaren geweest de afgelopen 
tijd. We weten ook hoe de financiële situatie is van de gemeenten om ons heen. 

We zien dat het college binnen deze begroting in vele wensen van de fracties, die zij  
hebben  uitgesproken  tijdens  de  behandeling  van  de  perspectief  nota,  tegemoet  zijn 
gekomen. Door onder meer zaken uit de B en C-lijst in deze begroting op te nemen. Dat 
vinden wij een compliment waard.

Als PvdA, samen met de CDA en D66, hebben wij toch nog een punt waar wij aandacht 
voor willen. Dat is het ondersteunen van het initiatiefgroep Odensehuis, waar vanuit 
aandacht en zorg zal zijn voor beginnende dementerende mensen. Hiervoor hebben wij 
samen met de CDA en D66 een amendement opgesteld. Deze dienen wij in. Toelichting 
zal straks gaan gebeuren.

Voorzitter,

Nog een klein half jaar tot de gemeenteraadverkiezingen. Dan zullen de Alblasserdamse 
inwoners  zich  gaan  uitspreken  door  gebruik  te  maken  van  hun  stemrecht.  Zij  gaan 
kiezen. Na de verkiezingen zal  een nieuw college moeten worden gevormd. Met deze 
begroting zal het nieuwe college van start gaan. Als PvdA vinden wij dat zij met deze 
begroting een mooie start zullen maken.

Tot zover in de eerste ronde.
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