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Voorzitter, 
 
Wellicht anders dan gebruikelijk, zal de volgorde van de onderwerpen in ons betoog niet synchroon lopen aan 
de begroting 2019. Omwille van de tijd maken wij ook een selectie van onderwerpen die wij nu aan de orde 
stellen. 
Nee voorzitter, ik wil beginnen met het onderwerp dat heel veel inwoners van onze gemeente de afgelopen 
maanden het meest bezig gehouden heeft. Het omgekeerd inzamelen en de financiële resultaten dan wel 
consequenties daarvan. 
Het hele traject begon met de stelling van de wethouder dat beter scheiden van afval zou leiden tot lagere 
kosten en derhalve lagere afvaltarieven voor de burger. De evaluatie die wij eerder in deze raad bespraken was 
wat dat betreft een koude douche voor de inwoner van onze gemeente. Afgaande op de begroting en de 
tweede bestuursrapportage wort het wellicht een ijsdouche. 
Wat nu voorligt is een begroting waarin geen rekening is gehouden met de uitkomsten van de evaluatie en 
evenmin met de 2e bestuursrapportage 2018.  
Na de evaluatie werd nog rekening gehouden met een tekort op de inzameling van afval van ruim 4 ton, dat is 
inmiddels meer dan een half miljoen geworden. Het resultaat hiervan is dat naar verwachting ultimo 2018 het 
tekort op de egalisatiereserve afvalstoffen meer dan een miljoen euro bedraagt. 
In de voorliggende begroting gaat u er nog van uit dat u door de meeropbrengst op de afvalstoffenheffing als 
gevolg van hogere tarieven in 2019, dit tekort op de vorenbedoelde reserve in een periode van vier jaar kunt 
wegwerken. Is het College het met ons eens dat dat dus niet gaat lukken? Zo ja, overweegt u aanvullende 
maatregelen? Bent u alsnog bereid om serieus te kijken naar alternatieven zoals al meerdere malen door ons 
aangegeven?  
Voorzitter,  
dit is de eerste begroting van de nieuwe coalitie en de facto is dit voor de eerste maal dat wij in samenhang 
kunnen kijken naar de financiële onderbouwing van dat coalitieprogramma. Voorzitter dat valt vies tegen. 
Nieuw beleid, daar is eigenlijk nauwelijks sprake van. De reden om nu beleidskaders die nog een aanzienlijke 
looptijd hadden te herzien, is naar onze mening het gevolg van het feit dat men kennelijk tot de conclusie 
komt dat het eerder ingezette beleid leidt tot afbraak en kapitaalvernietiging. Ergo geen nieuw beleid. Gewoon 
een schrikreactie op gemaakte fouten. 
 
Voorzitter. In het coalitieakkoord en ook in de begroting wordt gewag gemaakt van het feit dat men afspraken 
wil maken met de corporaties, onder andere over het “goedkoop en duur scheef wonen”. Maakt u dit eens 
concreet, wanneer woont men goedkoop of duur scheef, wat wilt u daar tegen doen? Door het steeds te 
herhalen maar niets te doen worden dergelijke opmerkingen louter holle frasen. Kunt u ons vanavond enkele 
concrete voorbeelden van, in uw ogen, mogelijke oplossingen geven? 
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Voorzitter, ik zou er niet over begonnen zijn als het ook niet in het coalitieakkoord was genoemd. Wat uit het 
coalitieakkoord wordt in deze begroting gerealiseerd als het gaat om het verlagen van de hondenbelasting? 
Alleen een extra BOA die ook andere controlerende taken heeft?  
Deelt u onze opvatting dat de nu voorgestelde maatregelen nimmer zullen leiden tot een lagere 
hondenbelasting, laat staan de afschaffing daarvan? Wij zullen ten aanzien van dit punt met een motie komen. 
Enige jaren geleden heeft het onderwerp cultuurgronden oftewel pachtgronden prominent op de agenda van 
deze raad gestaan. Fouten in de administratie met als gevolg een veel te hoge boekwaarde. De wethouder 
bezwoer dat het een foutje in een rekenprogramma was en dat het niet meer voor zou komen. Jammer, ook dit 
jaar was er weer een foutje in die administratie geslopen en leken we weer een klein beetje rijker dan wij in 
werkelijkheid waren.  
Overigens voorzitter, in rekenen is niet iedereen even sterk. Ook in bijvoorbeeld de 2e Berap zit op pagina 11 
een rekenfoutje in het staatje, 529+ 606 -129 is geen 1.021 maar 1.006. Jammer, zal ook hier wel aan een 
rekenprogramma hebben gelegen. Neemt niet weg dat het slordig over komt. 
Bij de technische vragen hebben wij de vraag gesteld hoeveel middelen beschikbaar worden gesteld in 2019 
aan de ICT corporatie. Daar hebben wij geen antwoord op ontvangen.  
Dat brengt ons tot de vraag of die corporatie nog bestaat? Hoeveel is er in 2018 al aan uitgegeven en hoeveel 
gaan wij er in 2019 aan uit geven? 
Het Run, uitgaande van de voorliggende begroting weten wij volstrekt niet welke kosten wij de komende 
jaren voor onze kiezen krijgen in relatie tot het Run. Het enige dat wij weten is dat het een bedrag van max € 
150.000 zal gaan kosten plus onderhoudskosten. De rest, wat ons betreft een en al mist. Wat zijn de geschatte 
kosten per jaar voor Het Run? 
Uit een antwoord op een van onze vragen (103) blijkt dat er geen voorstel meer naar de raad zal komen met 
betrekking tot de toekomstige exploitatie van Het Run. Wij zouden graag zien dat dit toch wordt voorgelegd 
aan de raad voor het benodigde krediet wordt gevoteerd. Kunt u dit toezeggen? Uitlatingen in de media van de 
wethouder over toekomstige ontwikkelingen waarbij het Run ook wordt genoemd, vormen mede aanleiding 
tot dit verzoek. 
Voorzitter, door een andere partij is een vraag gesteld over de rol van een werkgroep van de raad in het kader 
van het investeringsprogramma sport. Die vraag is niet beantwoord. Afhankelijk van het feit of betrokken 
partij er zelf over begint, komen wij daar in tweede termijn nog op terug. 
Als wij het moeten geloven wordt 2019 het jaar van het GVVP. Kennelijk wordt er nog hard aan gewerkt. Wij 
willen graag horen of een fietspad ten behoeve van de leden van RKDVC en Het Run in dat GVVP worden 
meegenomen.? 
Voorzitter ik ga afsluiten. Bij de behandeling van het coalitieprogramma hebben wij gevraagd om een voetpad 
langs de Abt van Engelenlaan tbv het Hoog. De coalitievoorzitter zegde toe dit mee te zullen nemen. Wij zijn 
benieuwd naar een reactie, tot op heden hebben wij niets meer vernomen. 


