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VOORST VOLGENS DE PROGRESSIEVEN  
 
Sluitende begroting voor 2014 
“Voorzitter, de staat van de gemeentelijke financiën baart ons zorgen. De afgelopen jaren heeft het 
college, gesteund door L2000, GB 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 als doel een sluitende begroting, dat doel lijkt gehaald.” 
Zo begon fractievoorzitter Erik Nobel van PvdA/GroenLinks zijn financiële beschouwing voor de jaren 
2014 tot 2017. Kijken we verder dan 2014, dan wordt het beeld minder rooskleurig met een tekort 
van € 1 miljoen in 2015. De hoop dat de economie wel weer gaat aantrekken en dat er daardoor 
lucht zal komen, vinden wij nogal ijl. En als dat al gebeurt, zal dat nog niet direct effect hebben op 
onze financiële positie. 
 
Afspraken over bezuinigingen 
PvdA/GroenLinks heeft na de beschouwingen aan tafel gezeten met alle politieke partijen in de 
gemeente Voorst.  Alle partijen waren het erover eens dat er nu bezuinigd moest worden. Niet het 
probleem doorschuiven tot na de gemeenteraadsverkiezingen! 
Los van een politieke kleur is een aantal maatregelen met elkaar afgesproken die er toe leiden dat we 
in ieder geval op de middellange termijn, de financiële uitgangspositie van de gemeente een 
draaglijker aanzien kunnen geven.  
Een van de belangrijkste afspraken in dit akkoord is een verschuiving van gemeentelijke belastingen. 
De rioolbelasting gaat met € 40 naar beneden en de OZB zal stijgen met € 40. Deze verschuiving zal al 
in 2014 plaats vinden en was voor L2000 de reden om af te haken. Deze partij  wilde deze 
verschuiving pas invoeren na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014.  
 
Schoolzwemmen 
Er is gelukkig toch geld gevonden om, op voorspraak van onze fractie, schoolzwemmen weer 
mogelijk te maken. Wij hopen dat scholen hier gebruik van maken om zo meer kinderen aan het 
bewegen te krijgen. Maar ook om die kinderen die nog geen zwemdiploma te hebben, toch te leren 
zwemmen. 
Wij hopen met deze solide begroting ook de nieuwe taken die in de nabije toekomst naar de 
gemeente komen, samen met de ons omringende gemeenten, goed te kunnen uitvoeren.  
Hans de Graaf, fractie PvdA/GroenLinks 
 
Reageren? Graag! 
e: voorst@pvda.nl 
Facebook: PvdA/GroenLinks 
Zie ook onze website: www.voorst.pvda.nl 
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