
 
 
 
Algemene financiële beschouwing op het jaar 2014 
 
 
Voorzitter, 
 
De staat van de gemeentelijke financiën baart ons zorgen. De afgelopen jaren heeft het college, 
gesteund door Liberaal 2000, Gemeente Belangen en PvdA-GroenLinks een zeer terughoudend 
financieel beleid gevoerd. Dat is maar goed ook, anders was de financiële situatie nu nog veel 
slechter geweest. Voor 2014 was het doel: een sluitende begroting, dat doel is gehaald.  
 
Wanneer we kijken naar de uitgavenkant, dan zien we, dat jaarlijks via de Bestuursrapportage, 
enkele tonnen worden toegevoegd vanwege financiële tegenvallers. Dit komt mede doordat we strak 
begroten. Het gevolg is echter dat een lange winter of een onverwacht oplopend aantal 
uitkeringsgerechtigden, bijna direct tot aanpassing van de begroting moeten leiden.  
 
Voor 2014 bleek in tweede instantie, nog een aardig overschot. Kijken we verder dan 2014 dan wordt 
het beeld minder rooskleurig. Voor 2015 staan we zeer dik in de min, evenals de jaren die daarop 
volgen. De hoop dat de economie wel weer gaat aantrekken en dat er daardoor lucht zal komen, 
vinden wij nogal ijdele hoop. En als dat al gebeurt, zal dat nog niet direct effect hebben op onze 
financiële positie en de arbeidsmarkt. 
 
PvdA-GroenLinks verwacht niet dat het aantal personen dat een beroep zal doen op de WWB, de 
IOAW en de IOAZ zal dalen, of stabiliseren. De stijging die in het derde kwartaal zo plotseling 
zichtbaar werd, hebben wij u al vaker voorspeld. En wij gaan er ook van uit dat dit aantal nog door zal 
stijgen.  
 
Er zijn helaas grote groepen werknemers die nu in de WW zitten, waarvan we kunnen verwachten 
dat die niet op korte termijn aan het werk zullen komen. Een deel daarvan zal wel een beroep op de 
gemeente gaan doen. Wij gaan er dan ook van uit dat het geld dat nu ineens gevonden werd op zal 
gaan aan WWB en armoedebestrijding. 
 
Omdat er bijna geen rek in de begroting zit, zullen we mede met het oog op 2015 en verder, nu 
maatregelen moeten nemen. Als het aan de fractie van PvdA-GroenLinks gelegen had, hadden we 
dat al eerder gedaan. Het genereren van extra inkomsten via bijvoorbeeld een forensenbelasting, zou 
daarvoor een middel kunnen zijn. Vanuit onze visie hebben we in het verleden een voorstel gedaan 
om in de toekomst te verwachten tegenvallers op het gebied van de zorg en bijstand op te kunnen 
vangen. We werden toen door deze raad met pek en veren overladen. Maar hadden we dat toen wel 
gedaan, dan had de gemeente nu wat ruimer in haar financiële jasje gezeten.  
 
Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wat ons betreft is dat geen reden om nu achterover 
te gaan zitten en niets te doen. Wie het meerjarenperspectief ziet en dan achterover gaat leunen, 
stuurt onze gemeente in een vat naar de rand van de Niagara waterval. Wij zijn er een voorstander 
van om nu raadsbreed een aantal maatregelen met elkaar af te spreken, die er toe leiden dat in ieder 
geval op de middellange termijn, de financiële uitgangspositie van de gemeente beter te dragen 
wordt. Het is dan aan een volgend college om verdere stappen te nemen. 
 
Niet eerst de gemeenteraadsverkiezingen afwachten, want dan kan er pas in de zomer van 2014 echt 
weer wat gebeuren. Wij vinden dat niet verantwoord. 
 



Als fractie die altijd verantwoordelijkheid genomen heeft, wil PvdA-GroenLinks niet afwachten. Wij 
roepen dan ook de raad op om met ons mee te denken over eerder genoemde maatregelen om de 
inkomsten van onze gemeente te vergroten. 
 
2014 is ook het jaar waarin de voorbereidingen voor de komende transities genomen moeten 
worden. Wij vinden het ambitieniveau dat spreekt uit de begroting te laag. We kunnen ons niet 
voorstellen dat de succesvolle invoering van een transitie je maximale ambitie is. Gelden die nu 
beschikbaar zijn voor de invoering van de transities, moeten naar ons oordeel geoormerkt worden en 
niet wegbezuinigd. 
 
We vinden ook dat de gemeente schaarse re-integratiemiddelen in moet zetten ten bate van de 
groepen die nu net buiten de beschutte arbeidsvoorziening vallen. Dat de ID-baners opgenomen zijn 
in het reguliere bedrijfsleven verdient lof, en is een voorbeeld van, hoe in de toekomst nog veel meer 
mensen aan het werk geholpen kunnen worden. 
 
Uit de begroting blijkt dat onze afdeling Ruimtelijke Ordening de komende jaren te ruim in het jasje 
komt te zitten. Wij zouden graag willen onderzoeken of op dit punt samenwerking met Brummen 
gezocht kan worden, zonder onze zelfstandigheid als gemeente op te geven. Brummen is een 
gemeente die qua omvang, cultuurhistorie en ruimtelijk beleid, goed past bij de gemeente Voorst.  
 
Voorzitter, wij kunnen net doen of de gemeente Voorst een eiland is in Nederland en Europa. Maar 
dat zijn we niet. Beslissingen die op andere niveaus genomen worden, zijn van invloed op 
beslissingen die wij moeten nemen. Of we daar nu blij mee zijn of niet. Van ons als gemeenteraad 
wordt gevraagd een antwoord te geven op de uitdagingen waar wij voor staan. Slechts roepen dat de 
boze buitenwereld ons dit alles aandoet, en we er dus niets aan kunnen doen, leidt niet tot 
oplossingen en verhult slechts een gebrek aan visie. Wijsheid, doorzettingsvermogen en lef zullen we 
nodig hebben. Dat wens ik ons toe. 
 
Dank u wel. 
   
  
  
Erik Nobel, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks 
21 oktober 2013 
 
 


