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Algemene beschouwingen D66 begroting 2021 

Inleiding 
D66 constateert een positief eindresultaat. Waarvoor complimenten. Alleen wat is de waarde 

hiervan. Dit jaar hebben de begrotingsoverschotten en tekorten elkaar afgewisseld als het weer, dan 

weer regen dan weer zon. Wij beschouwen dit maar als een momentopname..  

 

De financiën 

Het college zet in op verdere online participatie en vraagt extra budget voor de informatisering en 

automatisering. Als progressieve partij ondersteunen wij dit soort ontwikkelingen maar soms is een 

pas op de plaats nodig. Wij horen en merken dat steeds meer inwoners, en niet alleen ouderen, 

moeite hebben met dit soort afstandelijke processen. D66 hecht aan ouderwetse intermenselijk 

contacten, naast de verdergaande automatisering. Wij roepen u dan ook op om ook hier financiën 

beschikbaar voor te stellen mocht dat nodig blijken. 

Het college geeft aan oog te hebben voor de risico’s die wij lopen en verwijst dan naar de reserves. 

D66 heeft  al eerder geconstateerd dat dit college de pot aan het verteren is. De reserves worden 

ieder jaar meer leeg geschraapt . Na ons de zondvloed. Nu is het moment dat een aantal reserves zijn 

gedaald tot 0. Om een paar voorbeelden te noemen:  reserve WMO/minimabeleid, reserve 

afvalstoffenheffing, reserve maatschappelijk nut en als laatste alhoewel niet 0 maar toch behoorlijk 

geslonken de algemene reserve. 

De vraag rijst dan ook hoe het college de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en de 

daarbij behorende financiële lasten gaat dekken. De reserve die daarvoor is bestemd, 

WMO/minimabeleid, is leeg. 

 

Vorig jaar hebben wij bij de begroting geconstateerd dat de zwakkeren de dupe werden van een 

sluitende begroting, er is toen behoorlijk bezuinigd op een aantal voorzieningen. Gelet op het huidige 

overschot op de begroting is het spijtig te moeten constateren dat deze bezuinigingen achteraf 

wellicht overbodig waren. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de bezuinigingen op het personeelsbudget. 

Met de eerdere opmerkingen in het achterhoofd,  over de menselijke maat, roept D66 op nog eens 

kritisch naar deze voorgenomen bezuiniging te kijken en dan met name op de afdeling waarbij 

contact met de inwoners nog steeds, zelfs in deze coronacrisis doorgaat. Ik doel dan in het bijzonder 

op de frontoffice en gebiedscoördinatoren. 

Leges en heffingen. Een kort punt over de afvalstoffenheffing. Verschillende partijen vragen daar 

middels amendementen aandacht voor. D66 heeft dit vorig jaar al gedaan maar kreeg toen geen 

gehoor. Daarom nogmaals een herhaling van de oproep van vorig jaar. De huidige systematiek is 

ondoorzichtig. D66 vraagt het college te onderzoeken of een nadere onderverdeling mogelijk is 

waarbij meer recht wordt gedaan aan het beginsel “de vervuiler betaalt”.  

Opvallend is overigens dat de toename van reserve voor de afvalstoffenheffing van vrijwel 0 Euro dit 

jaar naar bijna 800.000 Euro in 2024. D66 kan dan niet anders constateren dat schijnbaar de 
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inkomsten de uitgaven de komende jaren verre overstijgen en zet dan ook vraagtekens bij de 

verhoging van deze leges. 

Samenleving en gezondheid 

Eind 2020 heeft de raad de integrale verordening sociaal domein (en het bijbehorende beleidsplan) 

aangenomen. In 2021 zal worden begonnen met de implementatie.  D66 is verheugd met deze 

verordening en hoopt ondanks de indrukwekkende omvang dat het een makkelijk werkbaar 

document gaat worden. Wel blijft D66 aandacht vragen voor vernieuwingen in de uitvoering (zie de 

opmerkingen hierover in de algemene beschouwingen van vorig jaar). Het is nu nog teveel oude wijn 

in nieuwe zakken.  

 

Het college introduceert een nieuw fenomeen: de participtietrechter. Hoewel dit niet is 

meegenomen in de projectopdracht  participatiebeleid van juli 2020 roept D66 het college op de 

raad hierbij actief te betrekken. 

 

Ruimte (waaronder recreatie en toerisme) 

D66 juicht het toe dat het college werk blijft maken  van het realiseren van bloemrijke gebieden in 

onze gemeente. Tegen relatief geringe kosten kan hiermee veel natuur worden gerealiseerd hetgeen 

de flora en de fauna ten goede komt.  

Voor wat betreft veiligheidsrisico’s bij civiele kunstwerken wordt er gerichte actie ondernomen en 

wordt er geput uit de reserve maatschappelijk nut. D66 constateert dat deze reserve nagenoeg leeg 

is. Hij is geslonken van bijna 4 miljoen Euro in 2019 naar een schamele half miljoen in 2020. De vraag 

is of er voldoende reserve is om de veiligheidsrisico’s in de toekomst te kunnen afdekken. 

 

Tenslotte 

In onze vorige algemene beschouwingen hebben wij aandacht gevraagd voor een 

verkeerscirculatieplan. Het is nu zover dat er een plan van aanpak is opgesteld. Hoewel summier van 

omvang is dit een stap in de goede richting. D66 spreekt vurig de wens uit dat de gevolgen van de 

coronacrisis de uitvoering van dit plan niet al te veel zullen belemmeren en spreekt de hoop uit dat 

wij rond het zomerreces van 2021 een verkeerscirculatieplan als raad kunnen accorderen.  


