Bijdrage begroting 4-11-2014 fractie VVD.
Mijnheer de voorzitter,
Vandaag bespreken wij de programmabegroting 2015-2018. Bij de behandeling van de kadernota
hebben wij al een algemene beschouwing gegeven en zullen dit vandaag niet doubleren.
De fractie van de VVD spreekt haar waardering uit voor de kwaliteit van alle aangeleverde stukken.
De leesbaarheid en de compleetheid is goed. Vorig jaar uitten wij nog zorgen over de complexheid
en de afnemende inzichtelijkheid. In die zin een compliment aan dit college en deze wethouder van
financiën, die samen met de ambtelijke organisatie een compactere begroting hebben weten te
realiseren. Dank daarvoor. De eerder door onze fractie gestelde vragen zijn afdoende beantwoord.
Enkele voorgenomen bezuinigingen zijn in deze begroting terecht geannuleerd. Ondanks dat zijn de
eindresultaten in de begrotingen met zwart geschreven.
Helemaal zonder zorgen zijn wij niet. We weten nog onvoldoende welke gevolgen de
decentralisaties in financiële zin gaan krijgen, maar ook de gezonde ambitie om OVER-gemeenten
te laten groeien is nog ongewis. Maar zonder doel geen resultaat en wij steunen het college van
harte in het realiseren van deze wens.
Ons coalitieprogramma zet burgerparticipatie en burgerinitiatief hoog op de agenda, maar in de
begroting zien we dat niet genoemd. Het stimuleren van participatie van die burgers die terug willen
in het arbeidsproces en ruimte geven aan coöperatieven, bijvoorbeeld op het terrein van
hernieuwbare energie en leefbaarheid. De voorliggende begroting heeft ons debat hierover versneld
en we overwegen hierover nog met een motie te komen; overigens gekoppeld aan de uitstekende
initiatieven rond ‘wijk en buurtgericht werken’; op dit terrein is dit college immers al actief. We
willen echter uitdrukken en ondersteunen dat de aanhef van ons coalitieprogramma: "Iedereen doet
mee, iedereen spreekt mee", geen holle frase mag zijn.
Vele grote dossiers zijn inmiddels voortvarend door dit college opgepakt. Maar in ons programma
spraken wij ook over de portefeuille Economische Zaken. Deze zal beleidsmatig nader worden
ingevuld in nauw overleg met ondernemers en werkzoekenden. Voor startende ondernemers en
ZZP-ers kunnen flexwerkplaatsen mogelijk worden gemaakt. De fractie van de VVD is benieuwd
naar de voortgang op dit dossier en of hiervoor in de huidige begrotingen extra financiële ruimte
voor moet worden gevonden.
Ook missen wij voldoende duiding over de voortgang in het dossier Poort van Wormer. Recent
stond in de krant dat Parteon haar kerntaken opnieuw benoemd en wij vragen zich af of dit wellicht
ook positieve gevolgen heeft voor dit plan en dat er snel duidelijkheid kan komen.
Mijnheer de voorzitter, het is niet meer en minder dan een begroting, soms hebben wij te maken met
dagkoersen. Wij wachten bijvoorbeeld vandaag nog op de uitwerking van de begrotingswijzigingen
naar aanleiding van de septembercirculaire. De ontwikkelingen in het sociaal domein zijn op
financieel terrein nog onvoldoende duidelijk. Wij zullen echter steun geven aan onzekere burgers,
die van de AWBZ en de WMO afhankelijk zijn. Ook op dat terrein mag men op de VVD blijven
rekenen.

Het blijft daarom een goede zaak de vinger vanuit de raad aan de pols te houden. Dat mag u van de
VVD-fractie de komende tijd verwachten en wij wensen u vooral veel succes met de verder
uitvoering van ons en uw programma.
Onze factie zal instemmen met de voorliggende besluiten en ik reageer in tweede termijn op de
ingebrachte of nog in te brengen amendementen en moties.
Tot zover in eerste termijn.

