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Beste raadsleden, college, kijkers en andere geïnteresseerden, 

Vorig jaar om deze tijd hielden we onze adem in. Onze gemeente had te maken met ernstige 

financiële tegenvallers en moesten we fors bezuinigingen. Al onze inwoners en  ondernemers kregen 

hiermee te maken en hebben ook hun bijdrage moeten leveren om de begroting kloppend te krijgen. 

En intussen hadden we ook nog te maken met de grootste pandemie sinds ruim 100 jaar, de 

coronacrisis. 

Nu blijkt dat we opgelucht kunnen ademhalen want we sluiten afgelopen jaar met ruim acht ton 

positief af en het lijkt er op dat we de begroting vanaf 2023 sluitend krijgen. Daarnaast is er goede 

hoop dat de coronacrisis, dank zij het vaccinatieprogramma, op zijn retour is 

Om de financiële tegenvallers van vorig jaar het hoofd te bieden heeft het college 

bezuinigingsvoorstellen gedaan. Met deze voorstellen van het college werden de meest kwetsbaren 

in onze gemeente ontzien maar hadden toen graag gezien dat er ook andere keuzes zouden zijn 

gemaakt. Wij vonden als partij dat we ook moesten bijdragen om de begroting te verbeteren. Helaas 

kregen onze alternatieve voorstellen toen niet de aandacht die het verdiende. 

 Afgelopen jaar was een hectisch jaar waarin er moeilijke keuzes en beslissingen genomen moesten 

worden. Beslissingen die betrekking hadden op het beheersen van de gemeentelijke financiën maar 

juist ook voor de toekomst van onze gemeente. Waar en hoeveel woningen gaan we bouwen, gaan 

we ons bedrijventerrein uitbreiden en hoe gaan we de laatste fase van het vitaal centrum plan 

vormgeven. De keuzes en beslissingen hadden veelal directe gevolgen voor onze inwoners.  

Wat de SP fractie opviel was dat de communicatie naar onze inwoners niet altijd optimaal was en zij 

zich veelal overvallen voelden door de voorstellen en besluiten die onze gemeente deed. Hoewel we 

in 2018 een motie hebben aangenomen om de communicatie richting onze inwoners te verbeteren 

met duidelijke uitleg over de gemeentelijke informatie in de Duivenpost is er op 7 juli 2020 besloten 

de informatievoorziening in de Duivenpost te verminderen. Wij zouden graag zien dat deze vorm van 

“klassieke” informatievoorziening weer op peil wordt gebracht. Daartoe hebben wij een motie 

ingediend om de gemeentelijke informatievoorziening in de Duivenpost terug te laten keren op het 

niveau van voor 7 juli 2020.  

Daarnaast was het ook spannend om te zien hoe de bezuinigingen zouden uitpakken voor m.n. het 

sociale domein en de bestrijding van eenzaamheid.  Terugblikkend kunnen we constateren dat de 

gemeente de problemen met de jeugdzorg goed heeft opgepakt, zijn er stappen gemaakt om 

eenzaamheid in onze gemeente te bestrijden en heeft de gemeente onder meer door het ‘WMO 

dashboard’ meer inzichtelijk gemaakt is hoe de WMO uitgevoerd wordt in onze gemeente. De SP 

heeft deze onderwerpen voortdurend op de politieke agenda gezet en heeft in de debatten over het 

sociale domein en eenzaamheidsbestrijding altijd aangegeven dat niet primair de financiën maar juist 

de menselijke maat de leidend moeten zijn. En maatwerk is iets wat ons inziens nog  verbetering 

behoeft. De verantwoordelijk wethouder heeft al aangegeven dat zij dit zal gaan oppakken met de 

desbetreffende teams en hier zullen we haar aan houden. 
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Het tekort aan woningen en met name betaalbare huur en koopwoningen is een groot landelijk 

probleem die ook in onze gemeente merkbaar is. Vele jongeren moeten noodgedwongen langer bij 

hun ouders blijven wonen of moeten uitwijken naar andere gemeenten met het risico moeilijker 

terug te kunnen komen naar onze gemeente. Ouderen kunnen niet doorstromen vanwege het 

gebrek aan geschikte woningen of dat deze onbetaalbaar zijn. Zij houden hierdoor veelal ongewild 

een eengezinswoning bezet waar zij alleen of met zijn tweeën in wonen. De SP is blij met de stappen 

die genomen zijn voor een snelle realisatie van woningbouw waarin ook ruimte is voor meer sociale 

huurwoningen en betaalbare huur of koopwoningen. Nu moeten we de vaart erin houden en er voor 

zorgen dat onze kinderen ook een eigen stekkie kunnen krijgen in de gemeente waar zij opgegroeid 

zijn. 

Ook voor de SP is het belangrijk dat geluk of welbevinden voor onze inwoners een belangrijke 

richtinggever is maar zijn tegelijkertijd ook van mening dat niet iedereen daarin dezelfde kansen 

heeft. Daarom is de SP een partij die voor iedereen opkomt en in het bijzonder voor de mensen die 

een extra steuntje in de rug nodig hebben. De kernwaarden van onze partij, menselijke waardigheid, 

gelijkheid en solidariteit, vormen voor ons de uitgangspunten waaraan we o.a. deze voorjaarsnota 

getoetst hebben.  Concluderend kunnen we als SP niet ontevreden zijn over de voorjaarsnota zoals 

die voor ons ligt. Wij begrijpen dat het niet mogelijk is om iedere inwoner of partij 100% tevreden te 

stellen maar we zien ook mogelijkheden om aan de hand van goede debatten en alternatieve 

voorstellen de voorjaarsnota enige richting te geven die het beste bij eenieder past. 

 


