
 

 

Algemene beschouwing 2014 PvdA/GroenLinks 

 

Voorzitter, 

 

Vandaag blikken we terug op 2013 en vooruit naar 2015. Het college heeft ons daarvoor een 

prioriteiten nota voorgelegd, waarin het zijn prioriteiten voor 2015 uiteenzet. 

 

Het college toont nog geen vergezicht in hoe het denkt de komende vier jaar deze gemeente te gaan 

besturen. Wat zijn de prioriteiten? Welke de taken? Welke keuzes maakt het en hoe wil het zijn 

doelen bereiken? Deze prioriteitennota bood daarvoor een uitgelezen kans. Helaas, penalty gemist.  

 

Als het over de transities gaat, moeten we wachten tot het vierde kwartaal van dit jaar op 

collegevoorstellen, terwijl de jeugdzorg al op het bordje van de gemeente ligt. Wij vinden dat 

onverantwoord laat. 

 

De minister heeft de meicirculaire verspreid. We weten nu dus van de budgetten en binnenkort ook 

van de aantallen inwoners die een beroep gaan doen op de gemeente. Er ligt een kadernota.  Het 

moet dan toch mogelijk zijn om in beeld te brengen: 

 

• Welke concrete mogelijkheden de nieuwe wetten bieden. 

• Welke risico's er zijn. 

• Een stip op de horizon te zetten waar we in 2018 willen staan. 

• Beleid te ontwikkelen. 

• De rol van de professionals en inwoners in dat proces te noemen en de wijze waarop we gebruik 

gaan maken van hun deskundigheid. 

• Welke voorwaarden nodig zijn om te leren van de nieuwe situatie. 

. 

PvdA/GL is mening dat we met meer prioriteit deze klus moeten aanpakken. Geen nieuwe regels 

maken maar sturen op de twee belangrijkste waardes van de decentralisaties: zelfredzaamheid en 

eigen kracht. Meten op resultaten en niet op producten of verantwoording. Bij de uitwerking van de 

decentralisaties gaat het om maatwerk, waarbij de vraag van de inwoner vertrekpunt is.  

 

De contouren en aanpak op regionaal niveau van de jeugdzorg zijn al ver uitgewerkt. Er is ruim 4 

miljoen gereserveerd voor de Voorster jeugd. Wij willen geen gemeenschappelijke regeling, maar 

ook hier lokale speelruimte om maatwerk te kunnen leveren.  

 

Wij kiezen voor een brede uitleg van het begrip participatie. Maak de koppeling tussen de 

verschillende beleidsvelden welzijn, zorg, wonen, economie, recreatie en toerisme. Stimuleer lokale 

bedrijvigheid en stuur met je inkoopbeleid. PvdA/GL heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Het 

gaat om het optimaal benutten van de kwaliteiten van de inwoners, de kwaliteit van de 

leefomgeving, milieu en de kwaliteit van de economie, die meer circulair zou moeten zijn.  

 

 

   



Het college biedt ons met deze prio wel een inkijk in hoe het denkt de komende jaren de begroting 

sluitend te krijgen. Het antwoord is simpel: Het college van Voorst gaat de kas plunderen. Een 

eenmalige opname van 1 miljoen euro uit de algemene reserve, waarmee de loonkosten van een x 

aantal medewerkers die nu al boventallig worden verklaard, gedekt worden. Op termijn worden die 

medewerkers geacht de organisatie te verlaten. Er worden ambtenaren alvast boventallig verklaard 

en kalt gesteld in het sterfhuis van 1 miljoen, om de begroting te ontlasten. Het college gaat daarmee 

een  taken discussie uit de weg  terwijl die volgens PvdA/Groenlinks hieraan vooraf hoort te gaan. Wij 

wensen die ambtenaren nog een paar leuke jaren in een inspirerende omgeving. 

 

De gekozen oplossing is een schijnconstructie. Bedoeld om mooi weer te spelen naar de buitenwacht 

en de provincie. Een boekhoudkundige truc, bedoeld om in 2018 een sluitende begroting te 

presenteren. We zijn in het verleden al eens op de vingers getikt door de provincie om dit soort 

constructies. Onze algemene reserve wordt geplunderd en om deze daarna nog enig aanzien te 

geven, roomt het college  de bestemmingsreserves af.  

 

Voorzitter, het waren CDA en D66 die het vorige college verweten geen takendiscussie te voeren. Die 

discussie is nu ook nog niet gevoerd. Toch weet het college al dat de gemeente met minder 

ambtenaren toe kan. Wij denken  dat dat niet kan zonder dat de dienstverlening aan de burgers 

slechter wordt, of de lasten stijgen. 

 

In tegenstelling tot het advies van de accountant, kiest het college er voor om niet in één keer alle 

gronden van de gemeente, waarop niet meer gebouwd kan worden, af te boeken. Wij begrijpen dat 

niet. Neem nu je verlies, dan kun je later, als mocht blijken dat er toch nog ergens plannen 

gerealiseerd kunnen worden, alleen maar winst maken. Voor Wilp Achterhoek geldt dat er geen 

woningbouw gerealiseerd wordt en dus moet er terugbetaald worden aan de gemeente. Daarnaast 

maakt het afboeken van de gronden het ook nog mogelijk om een lagere risicodekking te hanteren.  

 

Voorzitter, u hoort het, wij zijn niet tevreden over de plannen van dit college. Als het aan PvdA/GL 

ligt, zullen er plannen komen met ideeën over de transities die tijdig aan de raad voorgelegd worden. 

Geen schijnconstructies, maar een sluitende begroting. Duidelijkheid voor de medewerkers die 

boventallig worden verklaard en een proactieve gemeente die toegerust is voor de taken die op haar 

afkomen. Als het college het zo aanpakt doen wij graag mee.  

 


