Voorzitter en geachte leden van de raad,
Namens de voltallige fracties van GBK, VVD, GL en D66 verwoord ik ons gezamenlijk commentaar op
de kadernota 2016 van de gemeente Korendijk. Hiermee schrijven we geschiedenis. Voor zover wij
weten is dit nog niet eerder voorgekomen.
Deze raadsvergadering is de belangrijkste raadsvergadering van het jaar. In de kadernota wordt de
inzet van de beschikbare middelen op hoofdlijnen beschreven. De raad heeft hierin een
kaderstellende, oftewel een sturende rol. De raad geeft in feite de spelregels en uitgangspunten aan
voor het college ten aanzien van inhoud, financiën en procedure voor de uitwerking van de
(meer)jarenbegroting. Er worden afwegingen gemaakt op welke terreinen bezuinigd kan worden en
op welke terreinen meer geld beschikbaar moet worden gesteld. Een kadernota met alleen
algemeenheden voldoet niet aan de eisen die aan een kadernota gesteld mogen worden.
Het is voor het eerst dat wij een kadernota aangeboden krijgen waarin geen duidelijke richtlijnen zijn
opgenomen. De kaders die in deze nota genoemd worden zijn dermate flexibel , goed vergelijkbaar
met elastiek, dat niet duidelijk is wat de basis moet worden voor de begroting 2016. Hoewel het
college deze nota beleidsarm noemt worden er op voorhand, zonder dat het eindresultaat van een
aantal onderzoeken bekend is, of zaken zijn besproken met de raad, in diverse programma's wel
terdege een aantal beleidsmatige keuzes gemaakt die van invloed zijn op de begroting voor 2016.
Zoals:
Een budget voor niet geplande werkzaamheden a.g.v. burgerparticipatie. Binnen de context
van deze kadernota wordt burgerparticipatie teruggebracht tot het honoreren van dingetjes
van inwoners. Bij burgerparticipatie denken wij aan actieve inwoners die zich mengen in
maatschappelijke kwesties en samen met de gemeentelijke overheid bouwen aan een meer
leefbare gemeente.
Een actieplan om uitvoering te geven aan het hoofdstuk economie uit het
coalitieprogramma. Dat hoofdstuk hebben wij niet gevonden in het coalitieprogramma.
Budget vragen zonder te weten waar je het geld aan uit gaat geven heet potverteren. Wij
zien niets in potverteren.
Een voorstel over de begraafplaatsen terwijl dat nog behandeld moet worden.
Wij vinden deze sluiproute niet kunnen, eerst een inhoudelijk debat, dan de keuzes verwerken in de
financiële kaders. En niet andersom.
Vanwege de zwarte cijfers en een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds vervalt voor het
college de noodzaak van het bezuinigen en worden bezuinigingsmogelijkheden van fracties, zoals
afgesproken bij het vaststellen van de begroting van 2015, niet opgepakt.
Het college leunt dus achterover zodra het financieel goed gaat en komt in actie bij tegenwind.
In hoeverre past dit voornemen bij uw eigen coalitieprogramma waarin staat dat de coalitie
verenigingen wil ondersteunen, o.a. door zelfredzaamheid te bevorderen. Niet denken vanuit
subsidiëring, maar vanuit facilitering.

1

In deze kadernota staat niets over duurzaamheid. In uw coalitieprogramma staat dat u vindt dat u
een voorbeeldrol heeft als het gaat om het bevorderen van duurzaamheid. Wanneer u niets doen
aan duurzaamheid een goede voorbeeldfunctie vindt dan moeten wij en de inwoners op het ergste
zijn voorbereid wanneer u wel actie gaat ondernemen.
Deze kadernota geeft geen richting aan m.b.t.
De bibliotheken. Wanneer u de taakstelling niet haalt gaat u terug naar de raad om daar
toestemming voor te vragen. Wat wil het college bereiken met de bibliotheken? Hoe zien in
uw visie de bibliotheken eruit in 2018?
Het streekmuseum. Omdat het streekmuseum nog niet gereageerd heeft op het besluit om
in 2016 de subsidie stop te zetten blijft de bezuiniging van kracht. Betekent dit wanneer er
verzet komt vanuit het streekmuseum, u dit besluit terug gaat draaien? Is dit voor het college
een van de quick-wins ten behoeve van het imago van de gemeente?
subsidie bemoeizorg. Genoemd wordt het risico dat de beschikbare gelden in 2015 niet
voldoende zijn. Op dit moment weet het college niet wat nodig is en wat wenselijk is. Welke
richting wil het college uit met bemoeizorg? Wilt u extra investeringen doen?
Concessievergoeding energiebedrijf. Wat wilt u bereiken? Gelijk blijvende inkomsten of extra
inkomsten? Het lijkt alsof u dat gaat overkomen en u daar zelf geen inbreng in heeft. College
kom uit uw comfortzone en zet u in voor extra inkomsten?
Bij de taakstelling Veiligheidsregio geeft u aan dat er ontwikkelingen zijn die moeten worden
opgevangen. Om welke ontwikkelingen gaat het en wat betekent dat voor de gemeente
Korendijk?
Voorzitter, GBK, VVD, GL en D66 vinden deze nota geen kadernota. Voor ons illustreert deze nota de
passieve, visie- en ambitieloze houding van dit college. Het college past op de winkel, een dingetje
hier en een dingetje daar, iedereen vindt de coalitie aardig en niemand wordt boos op ze.
Het meest stuitende voor ons is dat het college de gemeenteraad vraagt om kennis te nemen van de
kadernota, die als basis zal dienen voor de begroting in 2016. De gemeenteraad wordt helemaal niet
gevraagd om ermee in te stemmen.
Wij vinden het onacceptabel en een schoffering van de gemeenteraad dat dit collega haar
gemeenteraad slechts vraagt om kennis te nemen van de kadernota 2016. Het gaat om een nota die
dient als basis voor de begroting van 2016 en de komende jaren. De gemeenteraad stelt nog steeds
de kaders vast.
Dat de gemeenteraad niet hoeft in te stemmen met de kadernota is nieuw. In 2014 werd de
gemeenteraad nog gevraagd om kennis te nemen van de kadernota en daarbij werd onze
instemming gevraagd voor het bespreken van maatregelen om tot een sluitende begroting te komen
door middel van de werkgroep programmabegroting.
Dat was al een tegenstelling met het jaar 2013. In 2013 werd de raad gevraagd de kadernota vast te
stellen en het college de opdracht te geven om met gebruikmaking van deze kadernota een zoveel
mogelijk structureel sluitende meerjarenbegroting samen te stellen.
Voorzitter, GBK, VVD, GL en D66 vinden de kadernota 2016 broddelwerk en procedureel
onzorgvuldig. De gemeenteraad wordt immers gepasseerd in haar kaderstellende taak.
Zonder vervolgafspraken en zonder instemming van de raad is deze kadernota niet meer dan een
lege huls. Het is onze ervaring dat afspraken niet nagekomen worden.
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De vervolgafspraken over bezuinigingsmogelijkheden die we met u maakten bij het vaststellen van
de begroting voor 2015 bent u immers ook niet nagekomen.
Voorzitter, wij vragen het college om deze kadernota te herschrijven en om in de procedure de
instemming van de gemeenteraad mee te nemen. Hiervoor overwegen wij gezamenlijk een motie in
te dienen.

Voorzitter, ik verwacht dat duidelijk is wat de partijen die niet tot de coalitie behoren vinden van de
kadernota en de procedure .
Wij willen hierop graag een reactie horen van het college en van de coalitiepartijen.
Ik ben nog niet aan het einde van dit betoog. Namens GBK, VVD, GL en D66 zal ik aangeven welke
richting wij gezamenlijk kiezen in een herschreven kadernota 2016. Aansluitend op onze
gezamenlijke reactie komt er nog een reactie van de afzonderlijke fracties, waarin de specifieke
wensen per fractie zijn verwoord.
Kaders / uitgangspunten van GBK, VVD, GL en D66 voor de begroting van 2016
-

-

-

-

doorpakken met bezuinigingsmaatregelen zoal in 2014 is afgesproken
een lagere belastingdruk voor de inwoners van Korendijk en dus terughoudendheid bij het
stijgen van gemeentelijke belastingen. De inflatie is extreem laag. Het CBS houdt in 2015
rekening met een inflatie van 0,5 - 1%. Wat ons betreft stijgen belastingen dus niet meer dan
dit percentage. Stijgingen met meer dan de inflatie alleen als de belasting noodzakelijk is
voor een te bereiken doelstelling. Dit betekent dat wat ons betreft de OZB, de
hondenbelasting, de bouwleges, de secretarieleges, de begraafrechten en het verhuur van
gemeentelijke accommodaties in 2016 hoogstens met 0,5 - 1 % omhoog gaan Wij zien wel
ruimte om de toeristenbelasting te verhogen, mits daar een toeristisch doel mee wordt
bereikt. . We willen niet tornen aan de afspraken over de stijging van de rioolbelasting.
de 0-lijn blijven hanteren voor de verbonden partijen. Bij een stijging van de loonkosten
zonder compensatie via de algemene uitkering, zullen andere kosten omlaag moeten. Vooraf
geld reserveren past niet binnen deze lijn. Een uitzondering willen we alleen maken
wanneer er voor een specifiek doel of activiteit, extra budget wordt gevraagd.
actief sturen door het college op meerkosten die bij onveranderd beleid vanaf 2018 bij de
veiligheidsregio ontstaan. Het college moet zich tot het uiterste inspannen om meerkosten in
2018 te voorkomen.
het college moet actief aan de slag om de kosten binnen het sociaal domein beheersbaar te
maken. Binnen het sociaal domein dreigen forse tekorten.
de aankoop van een stuk snippergroen van meer dan 100m2 moet aantrekkelijk gemaakt
worden voor aspirant kopers.
écht actief worden op het gebied van duurzaamheid

Voor deze punten komen wij gezamenlijk met een motie.

Voorzitter, tot zover in de eerste termijn
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