Algemene beschouwingen op de programmabegroting van 2010
In tegenstelling tot vorig jaar ligt er dit jaar geen beleidsarme begroting op tafel. De begroting
zit vol met nieuw beleid, grotendeels opgelegd door de landelijke overheid. Dit terwijl de
verwachting is dat deze overheid in 2012 de uitkering uit het gemeentefonds gaat verlagen.
Deze verlaging als gevolg van de economische crisis maakt het noodzakelijk om nog eens
extra te letten op de uitgaven. Het Verschil wil dit niet, zoals voorgesteld, pas in 2012 doen
maar nu al kritisch kijken naar onze uitgaven.
Het spreekt voor zich dat wij voorstander zijn van het schrappen van het Masterplan. Wij zijn
het er niet mee eens dat de huidige inzichten voorspellen dat ons dit in de toekomst miljoenen
gaat opleveren. Daarbij wordt net als in voorgaande jaren en zoals bij andere niet
gerealiseerde bouwplannen de voorbereidingskosten gefinancierd uit de algemene reserve.
Onze algemene reserve die toch al onder grote druk staat o.a. als gevolg van het vervangen
van de kademuur en de ontstane tekorten in de begroting.
Wij pleiten ervoor de inkomsten van de Nuon niet uit te geven. Een structurele oplossing voor
de tekorten is volgens ons een fusie, helaas laat die nog even op zich wachten.
We zijn blij met het voornemen om met z’n allen om tafel te gaan om te kijken waar we nog
zorgvuldiger kunnen begroten. Onderwerpen naast de voorstellen van het college, die wat
betreft Het Verschil besproken kunnen worden zijn o.a.: begraafplaatsen, brandweer, wegen
en handhaving.
Het Verschil zou het komende jaar de discussie over de toekomst van onze gemeente graag
zien verschuiven van groei naar organische groei en kwaliteitsverbetering, in de breedste zin.
Denk daarbij aan duurzaamheid en in stand houden en/of verbeteren van de voorzieningen.
We zeggen het nog maar een keer: We hebben een ontzettend mooie gemeente laten we daar
in alle opzichten zuinig op zijn.
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