1e termijn behandeling begroting 2015 d.d. 4 november 2014

Voorzitter,
Vandaag bespreken wij de begroting voor het jaar 2015. Dit wordt het eerste volledige jaar waarin
uitvoering wordt gegeven aan het in 2014 vastgestelde coalitieakkoord. De vertaling daarvan is al
voor een belangrijk deel terug te vinden in deze begroting.
Allereerst willen wij vaststellen dat de gemeente financieel gezond is. Dit is de verdienste van de
inzet van vorige Colleges en Raden. In Wormerland is in de afgelopen periodes tijdig geanticipeerd op
ontwikkelingen en krappere financiële omstandigheden. Dit heeft bijgedragen aan waar we nu staan:
een gemeente met een sluitende begroting en een goede reserve.
Wij kunnen met tevredenheid constateren dat enkele onverstandige besluiten aan het eind van de
vorige raadsperiode zijn gecorrigeerd. De OZB-systematiek is hersteld, een groot MFA met te hoge
kosten blijft ons bespaard, de vernieuwing van de VV-Jisp zal op basis van een marktconforme
grondprijs gebeuren en een hotel in de Kalverhoek zal in de komende jaren gaan bijdragen aan
ontwikkeling van toerisme, werkgelegenheid en extra inkomsten voor onze gemeente.
De positieve effecten zien we al terug in deze begroting. De bezuinigingen van 15% op het budget
van verenigingen en voorzieningen als sporthal en zwembad zijn in deze begroting ongedaan
gemaakt.
Bij de ontvangst van deze begroting waren we wel verrast door de nieuwe programma-indeling. Dit is
opmerkelijk omdat de Programmabegroting een instrument van de Raad is. Het toont de ambitie en
daadkracht van het College, maar wij stellen toch voor hier de regie terug te nemen. Niet door nu
aanpassing te verlangen, maar wel door in de loop van het jaar vanuit de Raad zelf een aantal
programma’s te gaan evalueren en herformuleren. Programma 3 ‘Sociaal Domein’ is voor ons
daarbij zeker aan de orde. Daarnaast vragen wij de Controlecommissie zich nog eens te buigen over
de nieuwe indeling. Daarbij zou wat ons betreft gekeken moeten worden of de nieuwe indeling de
Raad in staat stelt haar kaderstellende en controlerende rol goed uit te voeren. Gekeken moet
worden of de samengebrachte beleidsonderdelen binnen een programma voldoende samenhang
met elkaar vertonen, en of er voor alle onderdelen onder één programma voldoende aandacht is.
Wij vinden het wenselijk een stap vooruit te zetten in de financiële rapportage aan de Raad. Onze
vinger aan de pols is nu de zomernota. Graag ontvangen wij in de loop van 2015
kwartaalrapportages. Dit hoeft niet per definitie te leiden tot agendering in de voorronde of
Raadsvergadering. Het stelt de Raad wel in staat te beoordelen of zij daartoe aanleiding ziet.
Verder stellen wij vast dat het lezen en begrijpen van de informatie uit de begroting behoorlijke eisen
stelt aan de deskundigheid van Raadsleden. Wij denken dat het goed is als de volgende
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programmabegroting ook een publieksvriendelijke samenvatting kent, die ook niet financiële
specialisten in staat stelt zich eenvoudiger een beeld te vormen van de financiële positie, en keuzes
die de Raad kan en moet maken.
Wij complimenteren het College en medewerkers van Overgemeenten met de tijdige oplevering van
de begrotingsdocumenten.
De kosten van de organisatie Overgemeenten vinden zijn weerslag in deze begroting. Wij waarderen
zeer de besparingen die in de afgelopen jaren binnen deze organisatie zijn gerealiseerd. Daarbij
hebben wij aan de hand van het rapport van Berenschot al opgemerkt, dat de benchmark laat zien
dat er bij verschillende onderdelen van de organisatie wordt gewerkt tegen lagere kosten dan bij
vergelijkbare gemeentelijke organisaties. Tegelijkertijd wordt geadviseerd de overheadfuncties waar
de kosten bovengemiddeld zijn, nader te analyseren. Wij verwachten daar in 2015 de resultaten van
te zien.
Ook verwachten wij dat de organisatie voldoende wordt toegerust om het proces van de drie
decentralisaties goed op te pakken en uit te voeren.
Het jaar 2015 wordt een belangrijk jaar voor het Sociaal Domein. Nieuwe taken op het gebied van
Jeugdhulp, WMO en Participatie moeten in dat jaar succesvol door de gemeente worden opgepakt.
Wij zullen in de komende maanden besluiten moeten nemen die zorgcontinuïteit garanderen. Eerste
prioriteit is nu, ervoor te zorgen dat alle inwoners die afhankelijk zijn van ondersteuning, ook in
2015 op goede hulp kunnen rekenen. Vervolgens kunnen we ons dan concentreren op de vraag hoe
we de meerwaarde van het onderbrengen van deze verantwoordelijkheid bij gemeenten zichtbaar
kunnen maken. Wij zullen doorgaan met het ingezette proces vanuit de Raad hiervoor de kaders te
gaan formuleren. Dit willen wij doen in goede dialoog met betrokkenen in onze gemeente die
daaraan kunnen bijdragen. Het College zullen wij nauwgezet volgen op goede invoering en uitvoering
van de nieuwe taken.
Wij verwachten dat het College in 2015 werk gaat maken van de ontwikkeling van een paar nieuwe
woningbouwlocaties.
Neck-Zuid moet wat ons betreft komend jaar ontwikkeld gaan worden. Wij maken ons zorgen over
de vertraging omdat dit niet goed is voor deze kern. De sportverenigingen moeten te lang wachten
op voorzieningen die passen bij de eisen van deze tijd. Maar een ander belangrijk punt van zorg is de
terugloop van het aantal leerlingen op de basisschool in deze kern. Volgens de begroting van 129 in
2014 naar 99 in 2015. Dit onderstreept de noodzaak om nieuwe inwoners aan te trekken.
Ook rond de poort van Wormer is beweging absoluut gewenst. Niet alleen vanuit het mogelijke risico
van inkomensderving voor de gemeente bij de opbrengst vanuit grondverkoop. Wormerland
vergrijst en tegelijkertijd wachten veel starters lang op een woning. Ook het aantal leerlingen dat
deelneemt aan het basisonderwijs neemt af, en dit terwijl deze leeftijdscategorie in onze regio de
komende jaren volgens de laatste CBS-prognoses weer gaat groeien.
Bij de kadernota hebben wij aandacht gevraagd voor egalisatie van kosten van groot onderhoud aan
wegen. Uit de beantwoording van het College werd ons duidelijk dat dit samenhangt met nieuwe
eisen die de accountant stelt. Wij constateerden dat aanwezig reserves en voorzieningen in de
afgelopen jaren volledig zijn aangewend. Vanaf nu activeren wij dus alle kosten groot onderhoud. De
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meerjarenbegroting laat daarbij een redelijk egaal kostenbeeld zien. Wij gaan er daarbij van uit dat
dit gekoppeld is aan de handhaving van een adequaat onderhoudsniveau.
Wij zien in de begroting verschillende kleinere ambities en wensen. Dat is mooi, maar roept
tegelijkertijd de vraag op of we goed in staat zijn prioriteit te bewaken. Laten we met elkaar bewaken
dat we in 2015 onze bestuurlijke en ambtelijke energie vooral inzetten voor de grotere vraagstukken
die in het Coalitie-akkoord en College-programma zijn verwoord.
Voor ons heeft het goed invoeren van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein daarbij
topprioriteit.
Tenslotte nog even terug naar de titel van coalitieakkoord: ‘Iedereen doet mee, iedereen spreekt
mee’. Wij maken ons zorgen over de afnemende betrokkenheid bij bestuur en politiek. Dat een goed
functionerende democratie niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt, kunnen we iedere dag op veel
plaatsen in de wereld waarnemen. De relatie tussen bestuur en burgers is geen klant-leveranciersverhouding. Het is van groot belang na te denken hoe wij actieve betrokkenheid van onze inwoners
kunnen bevorderen en initiatieven daarbij kunnen stimuleren. Wij stellen dan ook voor vanuit de
Raad een werkgroep te vormen die hiervoor nieuwe ideeën gaat ontwikkelen. Naast initiatieven die
reeds genomen zijn rond buurtgericht werken en de rol van de Raad bij de invoering van de 3 D’s,
kunnen op andere terreinen ideeën ontstaan die participatie bevorderen.
Dank voor uw aandacht.
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