
 

 

Algemene beschouwing begroting 2023 
Inwoners, ondernemers en verenigingen hebben zware tijden gekend 
de afgelopen jaren. Gelukkig hebben we ook de veerkracht van de 
mensen gezien. Maar bijna iedereen moet kritisch zijn waar ze hun 
geld aan uitgeven.  
De Coronacrisis net een beetje achter de rug maar daar is de Oorlog 
in Oekraïne, vluchtelingen opvangen, klimaat problemen, 
stikstofproblemen, oplopende energiekosten en een sterk stijgende 
inflatie. Het is veel wat onze inwoners op het bord krijgen. 
  
In de voorliggende begroting zijn ook keuzes gemaakt en prioriteiten 
gesteld, politieke keuzes, zoals het “Moreel appél “ wat pas vervalt 
als deze begroting wordt aangenomen. Omdat hierin wordt 
voorgesteld mensen met voldoende middelen minder toegang tot 
WMO-voorzieningen te bieden,.. vanwege de betaalbaarheid zo stelt 
het college! Maar de september circulair, die in het raadsvoorstel is 
opgenomen, zorgt ervoor dat er genoeg geld is. Er is tot minstens 
2025 een ruim begrotingsoverschot.  
Wij stellen dan ook voor om het Moreel appél met onmiddellijke 
ingang van tafel te halen!  
Ook het optuigen van een eigen verzonnen inkomensafhankelijke 
WMO-regeling zien wij niets in. Dit kost ons veel geld en levert alleen 
rechtszaken op. Een telefoontje met de VNG leerde ons dat ook zij 
niet gecharmeerd zijn van een moreel appél dat meer omvat dan 
huishoudelijke hulp.  
W4U wil van u meer aandacht voor de kwetsbare inwoners en een 
gemeente die de onzekerheid voor mensen in deze toch al onzekere 
tijden niet vergroot. 
 
Inwoners die door de minimumgrens zakken nemen toe, het hebben 
van werk, bijstand of sociaal minimum geeft geen garantie meer  om 
niet in armoede te raken. De energierekening, boodschappen en 
andere lasten leggen een flinke druk op de financiën van gezinnen. 
 



 

 

In dit kader zien wij graag een regeling voor dierenzorg. Het gaat ons 
hier om het terugdringen van zwerfdieren en de extra opvang waar 
de gemeente verantwoordelijk voor is. Door de dierenarts- kosten 
moeten mensen uit nood hun huisdier afstaan, wegdoen. 
Wij dienen hiervoor een motie in en vragen het college hiervoor een 
gemeentepas in overweging te nemen waarmee men bij de 
dierenarts terecht kan. Zodat mensen met een kleine beurs, nu alles 
onbetaalbaar wordt niet ook nog hun huisdier hoeven weg te doen of 
niet kunnen laten helpen.  
Ik hoef u niet te vertellen wat een huisdier voor mensen betekend en 
voor hun kwaliteit van leven.  
 
Zeker na de Coronaperiode weten we allemaal wat een feest of 
evenement voor mensen doet. De collectieve groepsenergie geeft 
vaak een gelukkig gevoel, het gevoel dat je meedoet, erbij hoort 
naast de economische impact van een evenement. Wij dienen 
hiervoor een amendement in met een tekstvoorstel.  
 
W4U kan zich voor een groot deel vinden in deze begroting maar er 
staan ook zaken in deze begroting waar wij andere keuzes maken. 
We begrijpen de steun voor de agrariërs in onze gemeente maar de 
nadruk moet liggen op ‘Een duurzame biologische agrarische sector’.  
Dat is de toekomst en als we als gemeente de sector daar bij kunnen 
helpen zullen wij dat steunen. 
 
Met nadruk willen wij naar voren brengen dat het invoeren van een 
niet wettelijk gestaafde maatregel , het inkomensafhankelijk maken 
van WMO-voorzieningen-  wij daar afstand van nemen. De gemeente  
heeft inmiddels de financiële ruimte om op landelijk beleid te kunnen 
wachten. 
We geven u ook nog mee dat u in de omvang van het college nog wat 
kan snoeien en misschien op de wethouders een moreel appel kan 
doen om zelf nog eens te kijken naar de omvang van hun baan. 
Misschien kan er een dagdeel af? 
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