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Lokale Partij

Geen woorden maar daden
Ambitie & Visie
Ambitie en visie, het waren zulke grote woorden tijdens de formatie. Dan verwacht je van een
eerste begroting van deze coalitie veel meer. Maar wat constateren wij? Een compleet gebrek
aan ambitie en visie.

twitter: @DeLokalePartij_

Nergens zien we ook maar 1 stap terugkomen van het aanpakken van de grote uitdagingen.
- Geen mooi economisch beleid (vvd)
- Geen echt innovatieve duurzaamheid (d66)
- Het kernen/dorpenbeleid is blijkbaar ook geen extra impuls waard. Wel geteld 2x komt
het woord kernenbeleid in de begroting voor. Maar als we dan zoeken naar wat gaan we
daar nu echt inhoudelijk aan doen, dan worden we geen steek wijzer. Het enige wat we
lezen is: 'we geven uitvoering aan het vast te stellen kernenbeleid' (pag.26)
- Niets over burgerparticipatie, democratische vernieuwing en directe raadpleging van de
bevolking. Dat laatste is overigens prominent opgenomen in het bestuursakkoord. Maar
toen wij eerder dit jaar voorstellen deden veegde een meerderheid van u dit van tafel.

facebook: /DeLokalePartijPolitiek

De inwoners mochten in maart weer stemmen en de regentenpartijen zitten met meer dan ooit
tevoren in de ivoren torens waarbij het er op lijkt dat alle beloften als sneeuw voor de zon
verdwenen zijn. Ruimte voor de oppositie waar de heer Jan Franssen u zo nadrukkelijk op
wees ervaren wij nauwelijks. Misschien gaat u vanaf vandaag daar anders mee om. De
gemeente heeft behoefte aan een sterke krachtige gezamenlijke aanpak van de grote
uitdagingen.
Collega's, burgerparticipatie beperkt zich tot nu toe louter en alleen tot loze woorden of
brandjes blussen. Waar blijven de daden?
De voortgang van het werk blijkt ondanks de formatie-uitbreiding van de wethouders zichtbaar
hinderlijk te stagneren. Commissie- en raadsvergaderingen vallen zelfs volledig uit.
Coalitie waar is uw ambitie gebleven? Geen woorden maar daden!

www.delokalepartij.org

Is het niet de bedoeling van coalitiepartijen om juist te sturen op het bestuursakkoord? Fine te
tunen op zaken die onderbelicht zijn? En vooral in de gaten te houden of belangrijke issues de
boot niet gaan missen. Het bevreemt ons dan ook bijzonder dat 2 coalitiepartijen geen enkele
vraag hebben gesteld (DB en VVD) over de begroting. We kunnen slechts gissen naar het
argument daarvoor. De Lokale Partij kan zich moeilijk voorstellen dat beide fracties geen
vragen hadden. Maar misschien hebben ze er geen tijd aan besteed of begrijpen ze het niet?
Of zijn wij zelf zo dom?
Collega's, als u zich aangesproken voelt: toon eens een beetje daadkracht in plaats van u te
verschuilen achter u wethouders. Als raadslid heeft u een grote eigen verantwoordelijkheid.
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De leefomgeving
De Lokale Partij hecht grote waarde aan de prachtige leefomgeving van onze gemeente. Dat
we geen fusie willen is geen nieuws voor u. Maar dat dit ook alles te maken heeft met de
bescherming van ons prachtig woon-, werk-, natuur en recreatiegebied misschien wel.
De Metropool Regio Amsterdam is ons aan het inlijven als één van de vele kleinere
satelietgemeenten. Kijk maar eens naar het geweld aan ambtenaren, bestuurders en
ontwikkelaars/lobbyisten dat onlangs rondliep op de grote bijeenkomst in Hilversum.
Bidbook
Er moet snel iets gebeuren willen wij ons de kaas niet van het brood laten eten. Geen woorden
maar daden! Laten we de structuurvisie, een uitstekende maar zeer globale analyse die alweer
dateert van 2012 aanvullen met een duidelijk en pragmatisch bidbook:
- Wat heeft Wijdemeren concreet te bieden, aan de eigen inwoners, ondernemers,
instellingen en verenigingen, aan de omringende steden en dorpen, aan toeristen en
bezoekers?
- En: wat willen we wél en niet op welke plaatsen?

twitter: @DeLokalePartij_

Als daarvoor deskundigheid nodig is, en dat denken wij zelf van wel, dan kunt u op ons
rekenen voor steun. Wij gaan er vanuit dat dit past in de activiteiten binnen het kader van de
nieuwe omgevingswet en wij vragen het college hier zo spoedig mogelijk serieuze invulling
aan te geven. Graag uw reactie daarop. Geen woorden maar daden!
De bescherming van onze leefomgeving is De Lokale Partij heel veel waard.
Groen
Dan hebben we het niet alleen over de bomen en het bos maar dit is er zeker wel een
essentieel onderdeel van. In dat kader past de motie "Wij willen door de bomen het bos weer
zien" die wij samen met PvdA/GL indienen.

facebook: /DeLokalePartijPolitiek

Het is een vriendelijk verzoek om de evaluatie van het bomenbeleidsplan te vervroegen en wat
ons betreft een opmaat tot een betere bescherming van en bredere blik op al het groen
binnen onze gemeente.Met respect voor cultuur historie, het dorpsgezicht en landschappelijke
waarden. De unique selling points van onze gemeente. Deze waarde verdient betere
bescherming.

www.delokalepartij.org

Bouwen
Bouwen is veelal een ingreep in onze kwetsbare natuur. De Lokale Partij ziet graag
krachtdadige ontwikkeling van inbrei-locaties. We denken dan aan het Oude Gemeentehuis in
Nederhorst den Berg, de ontwikkelingen aan het Juliana-Bernhardplein, de herontwikkeling
van vrijkomende schoollocaties door de realisatie van IKC's (integrale kindcentra), het al lang
lopende dossier Ter Sype en nog talloze andere mogelijkheden. Dergelijke locaties hebben
onze voorkeur boven nieuwe locaties die ten koste gaan van groene leefomgeving.
Gelet op de enorme druk van woningzoekende in onze regio is het een illusie dat wij kunnen
voldoen aan de honorering van de eigen wachtlijst. Projectontwikkelaars en makelaars hebben
zo hun eigen agenda. Pas op! Als het aan hun ligt zijn we in no-time aan Amsterdam
vastgegroeid.
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Sociaal Domein
Op het gebied van het Sociaal Domein zijn twee onderwerpen zeer actueel. Ook hier lijkt het
met geen woorden maar daden te maken te hebben.
Veruit het belangrijkste onderwerp wat wij er hier nu uitlichten is de kwestie rond de
wachttijden van de WMO. Uit een cliënttevredenheidsonderzoek en een krantenartikel konden
wij de conclusie trekken dat er iets goed scheef zit.
Ten eerste wethouder dient u een dergelijke kwestie terstond aan de gemeenteraad te melden
en ten tweede wil De Lokale Partij dat u zo'n zaak met de meeste spoed oplost.
Op ons kunt u rekenen voor budget. Wij hebben altijd het standpunt gehuldigd dat sociaal
geld ook sociaal blijft. Wat ons betreft geen geld uit de reserve Sociaal Domein naar de
Algemene Middelen. Juist dit geld moet u gebruiken om problemen direct op te lossen. U
kunt rekenen op onze steun. Geen woorden maar daden!

twitter: @DeLokalePartij_

Het tweede illustratieve onderwerp is Veenstaete. Door het stellen van vragen kwam een
kettingactie tot stand. Bestuurders wisten niet hoe snel ze moesten acteren. Veel onzekerheid
bij een brede groep mensen uit het sociaal domein werd na maanden doorsudderen eindelijk
weggenomen. Dooddoeners als 'we zitten er bovenop' en 'natuurlijk houden we een vinger
aan de pols' bleken onvoldoende. Echte actie, daden dus, brachten iets te weeg.
College, dat is de ambitie die wij graag zien.
Al met al verlangen wij van u een zeer actieve inzet op dit domein. Niet alleen de wachttijden,
die moeten op korte termijn tot het verleden behoren. Maar wat ons betreft op het hele
spectrum van het Sociaal Domein.

facebook: /DeLokalePartijPolitiek

Drie vragen:
1. Zijn we goed voorbereid op de verwachte toeloop in WMOaanvragen met de invoering
van het abonnementstarief per 1/1/2019?
2. Kunnen we de verhoogde administratieve druk aan per 1/1/2019 omdat we dan binnen 4
weken gegevens bij het CAK moeten aanleveren?
3. Is de organisatie daarop ingesteld of blijven we experimenteren?
Wij kijken uit naar de motie "Sociaal Domein" van de PvdA/GL.

www.delokalepartij.org
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Financieel
Een positief resultaat in 2019 is natuurlijk geen kunst dankzij een greep uit de reserves van
€ 2,6 miljoen. Met hetzelfde gemak kunnen we zo ook een miljoen overhouden. Geld
overhouden in 2019 was volgens het bestuursakkoord ook niet de bedoeling.
Wij zullen u een handje helpen om in ieder geval 1 afspraak in het bestuursakkoord te
verzilveren. Namelijk, dat u in 2019 niets overhoudt. Nou ja...., € 1000 dan,.. symbolisch.
Gelet op de vele financiële risico's is het verstandiger een goede reservepositie aan te houden
en de verleiding te weerstaan iets met het positieve papieren saldo, ad € 120.000, van 2019 te
doen.
Wij geven de voorkeur aan een reservering voor een onzekere toekomst in plaats van het
uitdelen van cadeautjes en zullen de begroting amenderen met het amendement
"Rijk rekenen, arm tellen"

twitter: @DeLokalePartij_

Krakkemikkig
Het leek er overigens eerst op dat het positieve saldo van 2019 geen € 120K maar €40K was.
We illustreren u dat met het volgende plaatje:

facebook: /DeLokalePartijPolitiek
www.delokalepartij.org

De informatie over het onderste deel van dit plaatje kregen we eergisteren pas. Zei het dat
daarvan alle plussen en minnen ook weer gewisseld waren, maar goed ons maak je daar niet
gek mee. Dat het verschil van 80K op een tikfout zou berusten nemen we dan maar voor lief.
Het zegt wel iets over de krakkemikkige totstandkoming van deze begroting. Een lijst vol
mutaties, omissies en herstelde fouten. Voor een normaal mens geen touw meer aan vast te
knopen. Om onze bevindingen hier vandaag te kunnen duiden hebben we buiten
proportioneel veel tijd en energie moeten besteden.
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Tja, wat ons betreft geen compliment voor een beter leesbare begroting. Mijn bril bleek zelfs
niet sterk genoeg. Wat wil je als je 2 oude pagina's op 1 nieuwe propt en bovendien alle
kengetallen en prestatie-indicatoren eruit fietst, dan is het geen kunst om tot minder pagina's
te komen.

Risico's in beeld
Financieel focussen wij ons naast het saldo en de grote vraag over structureel meerjarig
sluitend zijn, nu eerst op de risicoparagraaf. Wij denken dat het van goed bestuur getuigt als
alle risico's realistisch in beeld zijn. Dat missen wij enorm in deze begroting. Via een zestal
amendementen hopen wij de collega's te overtuigen dat het van gezamenlijk goed en sterk
bestuur getuigt als wij de ogen niet sluiten voor de risico's die op ons pad liggen.
Het voert te ver de amendementen 1 voor 1 toe te lichten. We volstaan met een opsomming:

twitter: @DeLokalePartij_

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Risico (invoering) Omgevingswet; € 250.000
Risico Algemene Uitkering; € 200.000
Risico Grondexploitatie Nedervecht; € 500.000
Risico Grondexploitatie Ter Sype en Porseleinhaven; € 150.000
Risico Hemel- en/of Grondwateroverlast; € 100.000
Risico Opheffing BSWW; € 150.000

Kortom allemaal risico's waarvan we weten dat we ze lopen, maar die in het voorstel van het
college aan de raad ontbreken. Collega's dit is onze programmabegroting. Wíj stellen de inhoud
vast. Neemt u uw verantwoordelijkheid?

facebook: /DeLokalePartijPolitiek

Het perspectief
Want dat er naast de risico's nog meer leeuwen en beren op de weg lopen weten we inmiddels
uit de septembercirculaire en de woorden van de wethouder over de financiële effecten van de
Omgevingswet.
De effecten van de septembercirculaire lijken afgezwakt te worden door een stelpost "aanpassing
prijspeil" die wij overigens boterzacht vinden. En met de structurele kosten van de
Omgevingswet is zelfs totaal GEEN rekening gehouden in de meerjarenbegroting.
Het juiste plaatje waar we nu op koersen geeft heel andere saldi dan het raadsvoorstel van deze
begroting:

www.delokalepartij.org

2019

2020

2021

2022

Begrotingsresultaat College

€ 120.000

€ 14.000

€ 97.000

€ 2.000

Septembercirculaire

- € 99.000

- € 87.000

- € 145.000

- € 114.000

€ 75.000

€ 150.000

€ 225.000

- € 213.000

- € 213.000

- € 111.000

- € 100.000

Jaar

Stelpost aanpassing prijspeil
Omgevingswet Structureel
Voortschrijdend begrotingssaldo:

€ 21.000

€ 2.000
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U ziet het zelf, het Rooskleurig beeld is wel verdwenen of zoals de heer van Balen in de
commissievergadering zei "de marge wordt wel heel dun" waarop wethouder Klink reageerde
met: "We zijn niet van plan om andere maatregelen te treffen, want het saldo is nog steeds
positief". Tja..........
De Lokale Partij stelt vast dat wij ons geen extraatjes kunnen permiteren en we zijn bovendien
benieuwd of de coalitiepartijen van zins zijn bij het in rekening brengen van de lokale lasten
2019 aan de inwoners, de naheffing over 2018 alsnog binnen te halen. Het tarief 2018 is
immers een stuk te laag vastgesteld. Graag horen wij per fractie hoe u daar over denkt.
De heer Voigt stelde al in december 2017 een creatieve oplossing in het vooruitzicht toen de
wethouder tijdens de behandeling van de belastingverordening de waarschuwing uitte. "Een
tonnetje, ach ja..... dat vinden we altijd nog wel" dus meneer Voigt vanavond is de
gelegenheid voor uw voorstel. We hangen aan uw lippen. Geen woorden maar daden!
En u heeft nog geluk ook: het is slechts € 78.000, dus een enorme meevaller

Afsluitend

twitter: @DeLokalePartij_

We denken nog na of en hoe we deze begroting kunnen steunen als fractie.
Eerst maar eens de reacties afwachten van u in het debat. We hopen dat u invulling geeft aan
de door u uitgesproken woorden tijdens de installatieraad van de wethouders in mei en op
constructieve wijze ook de voorstellen van de oppositie een kans geeft.
Desalniettemin wensen wij u succes met de uitvoering van de begroting 2019-2022.

facebook: /DeLokalePartijPolitiek

De Lokale Partij

www.delokalepartij.org
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