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Algemene	  Beschouwingen	  2015.	  
	  

Inleiding	  
	  
2015	  een	  jaar	  van	  veranderingen.	  Veel	  aandacht	  gaat	  daarbij	  uit	  naar	  veranderingen	  in	  de	  
zorg.	  Maar	  niet	  alleen	  in	  de	  zorg	  vinden	  veranderingen	  plaats.	  2015	  Is	  ook	  het	  eerste	  hele	  
jaar	  met	  een	  nieuw	  dagelijks	  en	  algemeen	  bestuur	  en	  een	  jaar	  waarin	  er	  mogelijk	  de	  nodige	  
veranderingen	  plaatsvinden	  in	  de	  gemeentelijke	  organisatie	  door	  samenwerking	  met	  andere	  
gemeentes.	  Een	  jaar	  ook	  waarvan	  het	  financiële	  perspectief	  bijna	  met	  de	  dag	  verandert	  als	  
gevolg	  van	  maatregelen	  van	  de	  rijksoverheid	  en	  ontwikkelingen	  in	  de	  economie.	  
Veranderingen	  waar	  het	  nieuwe	  college	  op	  moet	  inspelen.	  
	  
Tegen	  deze	  achtergrond	  en	  binnen	  een	  veelvoud	  aan	  onderwerpen	  die	  onze	  bestuurlijke	  
aandacht	  vragen	  en	  verdienen,	  wil	  onze	  fractie	  een	  aantal	  beleidsonderwerpen	  c.q.	  
ontwikkelingen	  belichten	  die	  in	  2015	  onze	  bijzondere	  aandacht	  verdienen:	  

• Het	  Sociaal	  Domein	  
• Cultuur	  en	  Recreatie	  
• Milieu	  en	  Duurzaamheid	  
• Volkshuisvesting	  
• Algemeen	  Bestuur	  en	  Samenwerking	  

	  
Het	  Sociaal	  Domein	  
	  
Er	  is	  het	  afgelopen	  jaar	  veel	  werk	  verzet	  met	  betrekking	  tot	  de	  transities	  in	  het	  sociaal	  
domein.	  Alhoewel	  we	  ons	  ervan	  bewust	  zijn	  dat	  er	  nog	  veel	  te	  doen	  valt,	  is	  de	  fractie	  van	  
PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  ervan	  overtuigd	  dat	  onze	  gemeente	  klaar	  is	  voor	  de	  start.	  De	  
Ronde	  venen	  behoort	  daarmee	  tot	  de	  gemeentes	  die	  	  de	  contracten	  voor	  de	  zorgverlening	  
voor	  2015	  voor	  elkaar	  hebben.	  	  Dat	  is	  een	  prestatie	  te	  noemen,	  aangezien	  dit	  slechts	  ca.	  40%	  
van	  alle	  gemeentes	  gelukt	  is.	  	  
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Het	  accent	  in	  de	  besluitvorming	  en	  discussie	  tussen	  raad	  en	  college	  lag	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  
vooral	  op	  de	  Jeugdzorg	  en	  de	  WMO.	  Niet	  minder	  belangrijk	  binnen	  het	  sociaal	  domein	  is	  de	  
participatiewet.	  
De	  Participatiewet	  treedt	  per	  1	  januari	  2015	  in	  werking.	  Over	  de	  plannen	  van	  het	  college	  
met	  betrekking	  tot	  de	  uitvoering	  van	  die	  wet	  had	  mijn	  fractie	  inhoudelijk	  	  wat	  meer	  
duidelijkheid	  willen	  zien	  in	  de	  begroting.	  	  Het	  college	  is	  wat	  summier	  met	  oplossings-‐
richtingen	  over	  de	  nieuwe	  mogelijkheden	  die	  de	  Participatiewet	  biedt	  om	  mensen	  naar	  werk	  
te	  begeleiden.	  Welke	  concrete	  plannen	  heeft	  het	  college	  hierin	  ?	  
De	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  fractie	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  
aan	  het	  werk	  zijn.	  Werk	  biedt	  zelfstandigheid,	  ook	  voor	  mensen	  met	  een	  beperking.	  	  Voor	  de	  
mensen	  met	  de	  grootste	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt	  moet	  binnen	  de	  participatiewet	  	  zgn.	  
“Beschut	  Werk”	  	  worden	  gecreëerd.	  Het	  rijk	  stelt	  hiervoor	  ook	  middelen	  beschikbaar.	  Voor	  
onze	  fractie	  betekent	  beschut	  werk	  ook	  echt	  werk.	  De	  mensen	  die	  dit	  werk	  nodig	  hebben	  
mogen	  niet	  worden	  “geparkeerd”	  in	  de	  dagbesteding	  of	  vrijwilligerswerk.	  De	  gedachte	  hier	  
achter	  is	  dat	  dat	  goedkoper	  zou	  zijn.	  Echter	  bij	  beschut	  werk	  worden	  ook	  opbrengsten	  uit	  
procuctie	  gerealiseerd.	  Dagbesteding	  kost	  juist	  extra	  geld.	  	  Wij	  vragen	  het	  college	  hiervoor	  
haar	  volle	  inzet	  en	  niet	  de	  makkelijke	  weg	  te	  volgen.	  
	  
De	  Participatiewet	  verplicht	  de	  gemeente	  ook	  om	  beleid	  te	  ontwikkelen	  betreffende	  een	  
tegenprestatie	  naar	  vermogen.	  De	  raad	  krijgt	  in	  december	  een	  beleidsnota	  en	  een	  
verordening	  hierover	  aangeboden	  ter	  besluitvorming.	  In	  de	  verordening	  kunnen	  we	  
opnemen	  welk	  vrijwilligerswerk	  als	  tegenprestatie	  is	  te	  kwalificeren.	  Onze	  fractie	  vraagt	  het	  
college	  hierin	  een	  ruimhartige	  formulering	  te	  kiezen.	  	  Verder	  verzoeken	  we	  tevens	  om	  in	  dat	  
kader	  mantelzorgers	  vrijstelling	  te	  verlenen	  van	  tegenprestaties.	  
	  
	  
Cultuur	  en	  Recreatie	  
De	  Ronde	  Venen	  op	  de	  kaart	  als	  prominente	  gemeente	  in	  het	  Groene	  Hart.	  Al	  enige	  jaren	  
hebben	  opvolgende	  colleges	  zich	  ingespannen	  om	  dit	  vorm	  en	  inhoud	  te	  geven.	  Ook	  in	  de	  
programmabegroting	  2015	  is	  het	  benutten	  van	  de	  recreatieve	  potentie	  van	  o.a.	  de	  
Vinkeveense	  Plassen	  één	  van	  de	  doelen	  die	  het	  college	  zich	  stelt.	  Onze	  fractie	  steunt	  dat	  van	  
harte.	  Echter	  de	  recente	  gebeurtenissen	  c.q.	  ontwikkelingen	  op	  en	  rond	  	  de	  plassen	  nopen	  
wel	  tot	  actie.	  De	  voorgenomen	  liquidatie	  van	  het	  Recreatieschap	  Vinkeveense	  Plassen	  gaat	  
niet	  door	  als	  gevolg	  van	  de	  houding	  van	  de	  provincie	  Utrecht.	  	  Nu	  het	  Recreatieschap	  blijft	  
voortbestaan	  verzoeken	  wij	  het	  college	  de	  rol	  van	  het	  recreatieschap	  weer	  op	  te	  pakken	  en	  
samen	  te	  bezien	  of	  de	  regelgeving	  rond	  de	  plassen	  nog	  wel	  aansluit	  bij	  de	  problematiek	  rond	  
de	  toenemende	  drukte	  op	  het	  water,	  waarbij	  er	  een	  verschuiving	  optreedt	  van	  zeilen	  naar	  
motorvaren.	  Recentelijk	  is	  gebleken	  dat	  snelvaren	  op	  onze	  plassen	  verschrikkelijke	  gevolgen	  
kan	  hebben.	  Speedboten	  vormen	  in	  de	  pleziervaart	  een	  niche,	  waarbij	  vol	  gas	  op	  de	  plas	  tot	  
de	  mogelijkheden	  behoort	  en	  snelheden	  met	  een	  formule	  I	  allure	  worden	  bereikt.	  	  
Handhaving	  blijkt	  hierbij	  (financieel)	  onmogelijk.	  De	  oplossing	  kan	  liggen	  in	  het	  weren	  van	  
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snelle	  vaartuigen	  van	  de	  plassen.	  Een	  toegangsverbod	  voor	  snelle	  boten	  voor	  onze	  
Vinkeveense	  Plassen	  is	  doelmatig.	  Nu	  is	  de	  speedboot-‐eigenaar	  te	  Vinkeveen	  in	  min	  of	  meer	  
dezelfde	  positie	  als	  de	  eventuele	  Ferrari-‐eigenaar	  op	  Ameland.	  Toe	  aan	  een	  verhuizing,	  of	  
aan	  een	  andere	  boot.	  Is	  het	  college	  bereid	  om	  binnen	  de	  gemeenschappelijke	  regeling	  de	  
verordening	  aan	  te	  passen,	  zodat	  deze	  vaartuigen	  geweerd	  kunnen	  worden?	  
De	  plassen	  moeten	  voor	  rustige	  recreanten	  per	  boot	  goed	  bereibaar	  blijven.	  De	  
brugbediening	  speelt	  hierin	  een	  belangijke	  rol.	  Het	  streven	  is	  erop	  gericht	  de	  
bedieningstijden	  te	  verruimen.	  Dat	  is	  op	  zich	  prima,	  echter	  er	  moet	  op	  de	  kosten	  voor	  de	  
brugbediening	  	  nog	  €	  44.000	  bezuinigd	  worden.	  Inmiddels	  blijkt	  dat	  de	  voorgenomen	  
bezuiniging	  niet	  te	  realiseren	  is.	  De	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  heeft	  al	  
eerder	  voorstellen	  gedaan	  om	  de	  kosten	  van	  de	  brugbediening	  te	  dekken	  via	  het	  heffen	  van	  
bruggeld.	  Is	  het	  college	  bereid	  de	  heffing	  van	  bruggelden	  nog	  eens	  te	  overwegen	  om	  de	  
doelstelling	  de	  bedieningstijden	  van	  de	  bruggen	  te	  verruimen	  en	  de	  onhaalbare	  
bezuinigingstaakstelling	  te	  compenseren	  ?	  	  Zo	  nodig	  zal	  de	  fractie	  hiertoe	  een	  motie	  
indienen.	  
	  
Een	  fijne	  recreatieplas	  is	  een	  schone	  plas.	  De	  laatste	  twee	  jaar	  heeft	  particulier	  initiatief	  
geleid	  tot	  succesvolle	  schoonmaakacties	  van	  de	  plassen,	  met	  inzet	  van	  vele	  vrijwilligers.	  De	  
gemeente	  heeft	  daaraan	  ook	  een	  belangrijke	  bijdrage	  geleverd	  in	  natura.	  Deze	  acties	  
hebben	  veel	  aandacht	  gekregen	  in	  lokale	  en	  regionale	  pers.	  De	  PvdA-‐GroenLinks-‐
LokaalSociaal	  fractie	  zou	  graag	  zien	  dat	  deze	  acties	  met	  steun	  van	  de	  gemeente	  naar	  een	  nog	  
professioneler	  niveau	  worden	  gebracht.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  een	  tweeledig	  doel	  gediend.	  
De	  plassen	  worden	  schoner	  en	  er	  wordt	  invulling	  gegeven	  aan	  promotie	  van	  de	  Vinkeveense	  
Plassen	  en	  daarmee	  onze	  hele	  gemeente.	  De	  fractie	  is	  voornemens	  hier	  een	  motie	  voor	  in	  te	  
dienen.	  
	  
PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  heeft	  zich	  altijd	  sterk	  gemaakt	  voor	  het	  openhouden	  van	  een	  
zwemvoorziening	  in	  Abcoude	  voor	  haar	  inwoners	  en	  verenigingen.	  Recentelijk	  heeft	  het	  
college	  laten	  weten	  geen	  haalbaarheidsonderzoek	  te	  willen	  uitvoeren	  naar	  de	  mogelijkheid	  
om	  een	  betaalbare	  zwemvoorziening	  in	  Abcoude	  te	  kunnen	  realiseren.	  	  Mijn	  fractie	  is	  
verbaasd	  over	  dit	  besluit.	  Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  dit	  besluit	  geen	  recht	  doet	  aan	  de	  door	  de	  
gemeenteraad	  gegeven	  opdracht	  tot	  onderzoek.	  Nu	  wordt	  op	  basis	  van	  beperkte	  informatie	  
een	  conclusie	  getrokken	  zonder	  samenspraak	  met	  de	  inwoners	  en	  vooral	  met	  de	  stichting	  
Zwembad	  Abcoude.	  De	  fractie	  van	  PvdA-‐GroenLinks-‐LokaalSociaal	  vindt	  dan	  ook	  dat	  het	  
onderzoek	  alsnog	  moet	  worden	  uitgevoerd	  en	  roept	  het	  college	  op	  daartoe	  in	  gesprek	  te	  
gaan	  met	  de	  stichting.	  
	  
Twee	  jaar	  geleden	  heeft	  de	  Bibliotheek	  in	  onze	  gemeente	  de	  opdracht	  gekregen	  om	  	  	  
€	  100.000	  te	  bezuinigen.	  In	  de	  voorjaarsnota	  2014	  heeft	  het	  college	  gemeld	  dat	  het	  lastig	  
blijkt	  te	  zijn	  om	  die	  bezuiniging	  in	  te	  vullen.	  Op	  dit	  moment	  is	  ca.	  €	  40.000	  aan	  bezuinigingen	  
gerealiseerd.	  Mogelijkheden	  om	  met	  de	  kaasschaafmethode	  het	  restant	  te	  realiseren	  zijn	  er	  
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niet.	  Verdere	  bezuinigingen	  kunnen	  alleen	  worden	  ingevuld	  door	  vestigingen	  te	  sluiten.	  
Bijvoorbeeld	  die	  in	  Wilnis	  en	  of	  Mijdrecht.	  Onze	  fractie	  vindt	  dat	  een	  onwenselijke	  
ontwikkeling.	  De	  bibliotheek	  vervult	  een	  grotere	  rol	  dan	  alleen	  het	  uitlenen	  van	  boeken.	  De	  
blibliotheek	  draagt	  bij	  aan	  preventieve	  zorg,	  doordat	  gebruik	  van	  de	  bibliotheek	  voor	  
sommige	  mensen	  een	  gevoel	  van	  eenzaamheid	  verdrijft.	  	  De	  bibliotheek	  fungeert	  daarnaast	  
als	  vraagbaak	  voor	  velen	  en	  zij	  heeft	  een	  educatieve	  functie.	  Het	  zou	  een	  verarming	  voor	  
onze	  gemeenschap	  betekenen	  als	  een	  dergelijk	  bibliotheek	  in	  één	  of	  meerdere	  kernen	  moet	  
verdwijnen.	  Recentelijke	  ontwikkelingen	  rond	  o.a.	  de	  vestiging	  in	  Vinkeveen	  kunnen	  op	  
korte	  termijn	  uitkomst	  bieden.	  Echter	  de	  tijd	  is	  kort	  tot	  1	  januari	  2015.	  Het	  lijkt	  niet	  
waarschijnlijk	  dat	  er	  binnen	  twee	  maanden	  definitieve	  en	  concrete	  besluiten	  genomen	  
kunnen	  worden.	  De	  oplossing	  kan	  er	  in	  liggen	  om	  de	  bibliotheek	  tot	  1	  april	  2015	  de	  tijd	  te	  
geven	  de	  bezuinigingen	  alsnog	  te	  realiseren.	  Welke	  mogelijkheden	  ziet	  het	  college	  hierin	  ?	  
	  
	  
Milieu	  en	  Duurzaamheid	  
In	  de	  algemene	  beschouwingen	  van	  vorig	  jaar	  heeft	  mijn	  fractie	  gepleit	  voor	  aandacht	  voor	  
biologische	  landbouw,	  aanleg	  van	  biogasinstallaties	  en	  voor	  meer	  gebruik	  van	  zonnepanelen.	  
Een	  mooi	  initiatief	  hiertoe	  is	  onlangs	  helaas	  gesneuveld	  via	  de	  rechter.	  In	  die	  beschouwingen	  
heeft	  de	  fractie	  ook	  aandacht	  gevraagd	  voor	  het	  probleem	  van	  intensieve	  veeteelt.	  	  
Concrete	  actiepunten	  de	  niets	  aan	  actualiteit	  hebben	  verloren.	  Onze	  fractie	  vraagt	  bij	  deze	  
beschouwingen	  opnieuw	  aandacht	  hiervoor.	  	  Het	  college	  geeft	  aan	  het	  programmaplan	  
Duurzaamheid	  2015/2016	  te	  zullen	  herijken	  en	  actualiseren.	  Hierbij	  ligt	  de	  focus	  op	  het	  
verduurzamen	  van	  de	  eigen	  bedrijfsmiddelen.	  	  
Onze	  fractie	  roept	  het	  college	  op	  daarnaast	  oog	  te	  blijven	  houden	  voor	  duurzaamheid	  bij	  
agrarische	  ontwikkelingen.	  	  In	  onze	  visie	  zouden	  agrariërs	  ook	  moeten	  zoeken	  naar	  
alternatieve	  manieren	  om	  hun	  omzet	  te	  vergroten	  als	  de	  lokale	  situatie	  geen	  
schaalvergroting	  toelaat.	  	  
Wij	  zijn	  verheugd	  dat	  dit	  college	  bij	  monde	  van	  de	  wethouder	  heeft	  aangegeven	  de	  uitdaging	  
aan	  te	  willen	  gaan	  om	  meer	  verduurzaming	  op	  te	  nemen	  in	  toekomstige	  woningbouw-‐
projecten.	  Woningen	  bouwen	  die	  10%	  energiezuiniger	  zijn	  dan	  de	  norm	  uit	  het	  Bouwbesluit	  
2015	  is	  een	  begin,	  maar	  het	  kan	  best	  ambiteuzer.	  Met	  name	  de	  actuele	  situatie	  in	  
Westerheul	  IV	  biedt	  die	  mogelijkheid.	  Mijn	  fractie	  ziet	  volgend	  jaar	  met	  belangstelling	  uit	  
naar	  de	  uitwerking	  van	  die	  ambitie	  door	  bijvoorbeeld	  toepassing	  van	  alternatieve	  
verwarmingssystemen	  is	  dit	  bouwproject.	  Het	  streven	  moet	  daarbij	  gericht	  zijn	  op	  het	  
bouwen	  van	  energieneutrale	  woningen.	  
	  
	  
Volkshuisvesting.	  
De	  crisis	  begint	  achter	  ons	  te	  liggen	  en	  de	  woningmarkt	  herstelt	  zich	  voorzichtig.	  Het	  is	  van	  
belang	  dat	  de	  doorstroming	  op	  gang	  komt.	  De	  markt	  verandert	  echter	  snel.	  Dat	  vraagt	  om	  
flexibiliteit.	  Het	  college	  heeft	  dat	  onderkend.	  Het	  is	  daarbij	  goed	  dat	  het	  college	  in	  gesprek	  
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gaat	  met	  potentiële	  kopers	  en	  zo	  de	  marktvraag	  onderzoekt.	  Inspelen	  op	  die	  marktvraag	  
neemt	  echter	  niet	  weg	  dat	  er	  voor	  ook	  de	  lagere	  inkomens	  kwalitatief	  goede,	  betaalbare	  
woningen	  gebouwd	  moeten	  worden,	  ook	  als	  dat	  voor	  ontwikkelaars	  commercieel	  minder	  
aantrekkelijk	  is.	  Het	  college	  zal	  daar	  de	  woningcorporatie	  en	  ontwikkelaars	  op	  moeten	  
blijven	  aanspreken	  en	  daarmee	  in	  de	  nieuw	  op	  te	  stellen	  overeenkomsten	  rekening	  mee	  
moeten	  houden.	  	  
	  
	  
Algemeen	  Bestuur	  en	  Samenwerking.	  
Economisch	  gezien	  is	  onze	  gemeente	  vooral	  gericht	  op	  de	  metropoolregio	  Amsterdam.	  Het	  
college	  zoekt	  ook	  in	  die	  regio	  naar	  samenwerking	  met	  andere	  gemeentes.	  PvdA-‐GroenLinks-‐
LokaalSociaal	  vindt	  dat	  die	  samenwerking	  niet	  mag	  leiden	  tot	  verzwakking	  van	  onze	  positie	  
als	  Groene	  Hart	  gemeente	  en	  de	  belangen	  die	  we	  hebben	  in	  de	  regio	  Utrecht.	  Samenwerking	  
met	  andere	  Groene	  Hart	  gemeentes	  is	  en	  blijft	  hierbij	  belangrijk.	  
Het	  afgelopen	  jaar	  werd	  en	  het	  komend	  jaar	  wordt	  er	  onderzoek	  gedaan	  naar	  mogelijke	  
vormen	  van	  samenwerking	  met	  de	  DUO-‐gemeentes,	  onder	  de	  noemer	  DUO+.	  Op	  dit	  
moment	  is	  nog	  niet	  geheel	  duidelijk	  of	  en	  hoe	  deze	  samenwerking	  uiteindelijk	  vorm	  gegeven	  
kan	  worden.	  In	  de	  afgelopen	  maanden	  is	  wel	  	  duidelijk	  geworden	  dat	  de	  	  beoogde	  partners	  
binnen	  DUO+	  al	  veel	  verder	  zijn	  in	  de	  gedachten	  en	  de	  besluitvorming	  met	  betrekking	  tot	  
deze	  samenwerking.	  Uit	  de	  discussies	  van	  de	  afgelopen	  maanden	  is	  duidelijk	  geworden	  dat	  
de	  raad	  van	  De	  Ronde	  Venen	  vooralsnog	  de	  nodige	  reserves	  aangaande	  deze	  samenwerking	  
heeft.	  Voor	  onze	  fractie	  is	  het	  van	  belang	  dat	  er	  ook	  gekeken	  wordt	  naar	  alternatieve	  
samenwerkingsverbanden	  met	  bijvoorbeeld	  Groene	  Hart	  gemeentes	  en	  dat	  inzichtelijk	  
wordt	  gemaakt	  wat	  de	  mogelijkheden	  zijn	  voor	  onze	  gemeente	  om	  desgewenst	  niet	  of	  
slechts	  gedeeltelijk	  samen	  te	  werken	  met	  de	  DUO-‐gemeentes.	  
	  
Financiën	  
De	  transities	  in	  het	  sociaal	  domein,	  de	  actualisatie	  van	  de	  grondexploitaties,	  de	  september	  
circulaire	  en	  het	  nieuwe	  verdeelmodel	  van	  de	  bijstandsuitkeringen	  trekken	  een	  zware	  wissel	  
op	  de	  gemeentelijke	  financiën	  voor	  2015.	  Het	  is	  het	  college	  gelukt	  om	  ook	  na	  de	  verwerking	  
van	  de	  septembercirculaire	  en	  het	  	  nieuwe	  verdeelmodel	  een	  sluitende	  begroting	  op	  te	  
stellen	  Om	  dit	  te	  realiseren	  stelt	  het	  college	  wel	  voor	  om	  de	  OZB	  te	  verhogen	  met	  7,5%.	  
Vooral	  om	  hiermee	  een	  voorschot	  te	  nemen	  op	  de	  stijgende	  kosten	  als	  gevolg	  van	  de	  
transities	  in	  het	  sociaal	  domein.	  Op	  zich	  vindt	  mijn	  fractie	  dit	  verdedigbaar.	  Voor	  de	  PvdA-‐
GroenLinks-‐LokaalSociaal	  fractie	  is	  het	  van	  het	  allergrootste	  belang	  dat	  inwoners	  van	  onze	  
gemeente	  die	  zorg	  nodig	  hebben	  die	  ook	  krijgen.	  Ook	  na	  alle	  veranderingen	  die	  de	  transities	  
met	  zich	  mee	  brengen.	  Als	  dat	  betekent	  dat	  we	  iets	  meer	  moeten	  vragen	  van	  onze	  
belastingbetalers	  voor	  die	  inwoners	  van	  onze	  gemeente	  die	  op	  hulp	  en	  zorg	  zijn	  aangewezen	  
is	  mijn	  fractie	  bereid	  dat	  te	  doen.	  	  
Wij	  kunnen	  ons	  daarbij	  voorstellen	  dat	  het	  heel	  lastig	  is	  geweest	  voor	  het	  college	  om	  goed	  te	  
becijferen	  hoeveel	  extra	  geld	  er	  nodig	  is.	  Veel	  cruciale	  gegevens	  zijn	  nog	  niet	  beschikbaar.	  
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Het	  college	  heeft	  gemeend	  om	  op	  voorhand	  een	  belastingverhoging	  te	  vragen	  en	  in	  de	  loop	  
van	  2015	  met	  nadere	  voorstellen	  te	  komen.	  Zoals	  gezegd	  vindt	  onze	  fractie	  een	  bescheiden	  
belastingverhoging	  verdedigbaar,	  maar	  staat	  zij	  ook	  open	  voor	  een	  andere	  methode	  van	  
financiering.	  Graag	  gaan	  wij	  het	  gesprek	  daartoe	  met	  de	  raad	  en	  het	  college	  aan.	  
	  
	  

Tot	  slot.	  

Tot	  slot	  van	  deze	  beschouwingen	  spreekt	  de	  fractie	  hier	  graag	  haar	  waardering	  uit	  voor	  alle	  
inspanningen,	  door	  iedereen	  gedaan,	  die	  zich	  professioneel	  of	  vrijwillig	  inzet	  voor	  onze	  gemeente	  en	  
de	  ondersteuning	  die	  de	  fractie	  bij	  haar	  werk	  heeft	  gekregen.	  Daarmee	  en	  met	  de	  goede	  	  
samenwerking	  met	  het	  college	  en	  de	  gemeenteraad	  zien	  wij	  	  2015	  met	  vertrouwen	  tegemoet.	  

De	  fractie	  van	  PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal	  

Ernst	  Schreurs,	  Esther	  Grondijs,	  Pieter	  Kroon,	  Hans	  van	  Kessel	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


