afdeling Graft-De Rijp

Algemene beschouwingen
programmabegroting 2010 en meerjarenbegroting tot 2013
Politieke situatie algemeen
Mevrouw de voorzitter, deze programmabegroting is de laatste voor de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. De afgelopen periode 2006/2010 heeft
de coalitie van CDA en VVD met de kleinst mogelijke meerderheid van 1 zetel het
beleid in onze gemeente bepaald. Arrogant en systematisch zijn alle voorstellen van
de oppositie terzijde geschoven als niet aan de orde. Aan plannen van de coalitie
geen gebrek maar aan de uitvoering van plannen, zoals bijvoorbeeld het
Meelzakplan en de ontsluitingsweg naar Villapark De Rijp, is de coalitie niet
toegekomen. Over plannenmakerij gesproken: de coalitie van CDA en VVD stelde
wel bijna € 600.000,- (€ 75.000,- + € 50.000,-+ € 350.000,- en voor de structuurvisie
€ 118.000,- als onderdeel van het Masterplan) ter beschikking voor het ontwikkelen
van een Masterplan. Een Masterplan met de door de PvdA voorspelde uitkomst: de
meeste woningen moeten over de Boeijersloot gebouwd worden. Dat dit voorlopig
nog niet zal gebeuren is duidelijk. Zelf schuift het college in haar reactienota naar
aanleiding van de zienswijzen het plan door tot na 2015. Een onhaalbaar plan.
1. het is in strijd met het rijks- en het provinciale beleid.
2. het is veel te duur en te elitair.
3. de opzet van dit plan onder het motto: een gebied waar water en natuur,
cultuur en wonen hand in hand gaan, zodat er een uniek woongebied ontstaat
met ruimte voor groei en kwaliteit, is ruimteverslindend. .
Een dergelijk woningbouwplan is voornamelijk bestemd voor welgestelden van
buiten. Op die welgestelden van buiten zit de PvdA niet te wachten. De PvdA bouwt
liever voor de gewone man en vrouw en voor de kinderen van die gewone man en
vrouw. Mevrouw de voorzitter, ik spreek hierbij de wens uit dat de aanstaande
verkiezingen zullen leiden tot een breder samengestelde coalitie die op meer
draagvlak bij onze inwoners mag rekenen dan de huidige coalitie van CDA en VVD.

Financiële en economische crisis
Zekerheden zijn weggevaagd, er zijn zelfs deskundigen die het hebben over een
bananenrepubliek als ze praten over banken en het overheidstoezicht op financiële
instellingen.
Mevrouw de voorzitter, terecht besteedt u in uw aanbiedingsbrief aandacht aan de
economische crisis. U stelt dat het nog onduidelijk is wat de financiële gevolgen zijn
voor onze gemeente. U wijst op de financiële risico’s van een toename van het
aantal werkloosheidsuitkeringen en bijstandsuitkeringen. De PvdA wil in ieder geval
niet dat de gevolgen van deze crisis worden afgewenteld op de minder
draagkrachtigen, mensen met beperkingen en ouderen die aangewezen zijn op
sociale voorzieningen. De PvdA wil in het bijzonder alle mogelijkheden van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning benutten om alle burgers met een of andere
beperking kansen te bieden op een actief leven in onze samenleving.
Uitvoering Masterplan
Zoals bekend is de PvdA blij met het voornemen om eindelijk in de Pauw te gaan
beginnen met voorbereidingen voor woningbouw. De PvdA vindt het jammer dat er
niet veel eerder mee is begonnen. Drie jaar geleden heeft de hele raad bijna
unaniem ingestemd met woningbouw in De Pauw. Tot op heden is er niets aan
gedaan. Dit betekent dat er drie jaren zijn verspild. De PvdA zet ook vraagtekens bij
de planning van het college om in 2012/2013 daadwerkelijk te beginnen met
woningbouw in De Pauw, 2015/2016 lijkt een veel reëlere planning. Op die
miljoenen aan inkomsten zullen we dus nog even moeten wachten. Een reden te
meer om niet al te happig te zijn op een fusie met andere gemeenten. Eerst moeten
die miljoenen ingezet worden om het voorzieningen niveau op te krikken en pas
daarna komt een eventuele fusie aan de orde.
Bestuurlijke toekomst Graft-De Rijp.
Het ziet er naar uit dat de beoogde fusie Beemster, Graft-De Rijp, Zeevang en
Schermer voorlopig niet zal plaatsvinden. De kleinschaligheid en de grote
betrokkenheid van burgers bij het bestuur kunnen vooralsnog gekoesterd worden en
dat is zeer waardevol. Zo heeft elk nadeel ook zijn voordeel. Voor de PvdA is het
duidelijk: zonder de gemeente Beemster ziet de PvdA niets in een herindeling.
Meerjarenbegroting
Het is duidelijk de meerjarenbegroting geeft een zeer ongunstig verloop te zien van
de reserves. Er wordt de komende jaren te sterk ingeteerd op de reserves. Ondanks
de al verwerkte uitkeringen van NUON is het verloop van de reserves nog steeds
veel te groot. Het is nog ongunstiger als we bedenken dat die reserves vaak geen
echte reserves zijn. Een kademuur kan je bijvoorbeeld niet verkopen en zou daarom
niet mogen worden geactiveerd. Zo zijn er veel meer voorbeelden op te noemen.

Kralingergrachtkade restauratie
De PvdA heeft in de algemene beschouwingen 2009 gepleit voor het activeren van
de kosten voor herstel van de Kralingergrachtkade. Om niet steeds nee tegen de
coalitie te zeggen en om de coalitie te plezieren hebben we ingestemd met het
voorstel van de coalitie om de kosten ineens af te boeken van de algemene reserve.
Bij nader inzien kunnen we instemmen met het voorstel van het college de kosten
voor het herstellen van de kademuur alsnog te activeren.
Structurele oplossingen op financieel gebied
Alles heeft zijn tijd nodig. Na de verkiezingen is de PvdA bereid een discussie te
voeren over het nemen van structurele maatregelen om de financiën op orde te
brengen. Vooralsnog willen we, net zoals het kabinet, geen al te overhaaste stappen
nemen. Dit neemt niet weg dat er op ambtelijk niveau al gestudeerd kan worden op
het nemen van structurele maatregelen. Voorlopig willen we blijven investeren in
onze woonomgeving omdat dit ook de gevolgen van de economische crisis dempt.
Nu al te treffen maatregelen
Helemaal niets doen is ook niets, daarom stelt de PvdA toch een paar voorlopige
maatregelen voor.
Openbare Orde en veiligheid
Vooruitlopend op die discussie over structurele maatregelen stelt de PvdA voor de
kosten voor Openbare Orde en veiligheid (handhaving) te bevriezen op het niveau
van 2009.
Volgens de tabel baten en lasten Openbare orde en veiligheid, blz 15 van de
programmabegroting bedraagt de begroting 2009 € 550.445,- en de begroting 2010 €
621.215 ,-. De PvdA stelt voor de begroting 2009 vast te stellen op € 550.445,Tevens stellen we voor te overwegen per direct een vacature stop in te stellen.
De PvdA is zich bewust van de druk welke op het ambtenarenapparaat ligt. Toch
willen wij pleiten voor het instellen van een vacature stop tot de discussie over
structurele bezuinigingen in 2010 heeft plaatsgevonden.
Beide hier voorgestelde maatregelen zouden kunnen worden bijgesteld naar
aanleiding van de discussie over structurele bezuinigingen.
De PvdA wil niet bezuinigen op extra onderhoud van het gymlokaal in Graft, niet
bezuinigen op extra onderhoud Bibliotheek en ook niet bezuinigen op extra
onderhoud van de peuterspeelzalen.
Communicatie met burgers
Mevrouw de voorzitter, niet eerder heeft een college zo veel reacties van burgers
opgeroepen. Bellesloot 400 handtekeningen, School Graft 400 handtekeningen,
meer dan 100 bezwaarschriften tegen de plannen van dit college met ’t Rietbos en
meer dan 200 zienswijzen i.v.m. de structuurvisie. En een ongekend groot aantal
procedures bij de rechter. Voor een deel is aan de reacties van burgers dankzij de
Raad tegemoet gekomen. Maar het is toch eigenlijk te gek voor woorden wat een

weerstand dit college steeds weer weet op te roepen bij burgers. Dit pleit niet voor de
kwaliteit van de plannen. In het verleden is steeds weer gebleken dat goede plannen
nauwelijks of geen reacties oproepen en slechte plannen altijd tot een zee van
negatieve reacties leiden. De burgers zijn immers niet gek. Dit begrip mis ik bij dit
college en dat is erg jammer.
Ambtenaren
Tenslotte wil de PvdA onze ambtenaren die steeds weer blijk geven van een grote
betrokkenheid bij het wel en wee van onze gemeente bedanken voor hun inzet.
De Rijp, november 2009
Lino Zwitselaar,
Namens de fractie PvdA Graft-De Rijp.

