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Algemene beschouwingen  
d.d.10 november 2020 

 

Voorzitter, geachte collega’s, luisteraars en kijkers thuis of waar ook ter wereld,

Dit jaar digitale Algemene Beschouwingen vanwege de Corona-maatregelen. Natuurlijk had 
ik u vandaag veel liever allemaal rechtstreeks in de ogen willen kijken. Vandaag hoort u van 
De Lokale Partij wat wij van de voorgestelde Begroting vinden. 
Mijn collega Alette zal ondertussen de sheets bedienen.

Voorzitter,

In de commissievergadering van juni 2020 over de perspectiefnota heb ik de wethouder 
gevraagd wat zijn zoektocht naar verhoging van de autonome inkomsten van de gemeente 
had opgeleverd. De zoektocht van toen leverde 5% ozb verhoging boven de inflatie op. Dat 
was alles.
Inmiddels een vier maanden later ligt er een zware aanslag op de portemonnaie van 
inwoners op tafel. Namelijk:

1. nog eens 7% extra ozb verhoging zodat het totaal 12% wordt;
2. leges voor evenementen invoeren;
3. laten betalen voor hulp bij evenementen;
4. begrafeniskosten verhogen;
5. standplaatsen duurder maken en
6. hondenbelasting verhogen. 

Bij elkaar € 840.000,- structurele lastenverzwaring die deze wethouder van VVD-huize met 
droge ogen als ‘potentiële bezuiniging’ bestempelt. Bij bezuinigingen hebben wij een ander 
beeld, in ieder geval niet de inwoners laten bloeden. O ja, hij haast zich nog wel om te 
zeggen dat de ozb verhoging maar voor een periode van 5 jaar geldt. Dat lijkt uit de lucht 
gegrepen of gezien in een glazen bol.

Wie dan leeft, wie dan zorgt 
zullen we maar zeggen. Want na ons de zondvloed klinkt immers zo negatief.
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(Dit document bevat de tekst van de Alg Beschouwingen incl alle 
moties en amendementen die De Lokale Partij heeft ingediend 
tevens het pdf van de presentatie die getoond is.)
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Interessant is wat er staat onder argumenten bij het Raadsvoorstel van de Perspectiefnota. 
Namelijk: "er is voor met name ombuigingen in het fysiek domein meer tijd nodig om deze 
te realiseren".

We ontkomen er niet aan om op dat domein stevig om te buigen.
Die ombuiging in het Fysieke Domein missen we in alle vier de scenario’s van het college.
Terwijl men er toch ruim 4 maanden over na heeft kunnen denken. Maar zelfs geen voorzet 
daartoe in de begroting.

Ondertussen 
Ondertussen realiseert het college niet wat begroot wordt. 
Schuift het college als een bulldozer zaken voor zich uit.
En jaar in jaar uit wordt aan de inwoners in rekening gebracht 
wat vervolgens niet geleverd wordt. Ik kom daar later 
natuurlijk op terug.

Oud Loosdrechtsedijk
Zou de meest recente ontwikkeling van de volgende fase Oud Loosdrechtsedijk een 
revolutie veroorzaken? Je zou toch verwachten van wel. In mei wilde het college het 
onderhands aan KWS gunnen die het voor de corona-vriendenprijs van €579.500 wil doen, 
de raad zet daar een streep door. Vier maanden later komt de wethouder met een nieuw 
voorstel waarbij de klus nog uitgebreid wordt en kost het volgens hem 885K. Het CDA en 

De Lokale Partij 
maken een 
amendement wat sterk 
ontraden wordt door 
de wethouder maar 
wel een meerderheid 
krijgt en verlagen het 
budget tot 675K. Ze 
zien meer kansen om 
nog lager uit te komen 
maar kiezen ervoor om 
heel voorzichtig te zijn. 
En dan tja, veertien 
inschrijvingen waarvan 
de laagste alles slaat. 
Zowel qua naam als 
bedrag. KWS kwam 
als laagste uit de bus, 
voor 416K !!!! 
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Wethouder dan sta je toch volledig in je hemd met al die dure adviseurs. 
Bovendien presteert de wethouder het dan nog om te zeggen dat hij niet zozeer 

verrast is over het bedrag 
maar met name over dat 
het KWS betreft.

Wethouder u zet niet alleen uzelf in 
uw hemd, maar ook al die dure 
externe adviseurs. De bedragen jojo-
en alle kanten op en dan hebben we 
het nog niet eens over de uitglijders 
op het andere stukje dijk. Wat 1,1 
miljoen zou kosten maar nu voor 2,4 
is afgetikt aan inderdaad diezelfde 
KWS.

Al met al reden dus collega’s om de handen ineen te slaan en op het fysiek domein met 
forse bezuinigingen en temporisering te komen.

Bezuinigen en temporiseren op het fysiek domein
Ik zal u illustreren waarom dat nodig is.

Slechts drie voorbeelden:

1. Reserve rationeel wegbeheer.
De eerste is de reserve rationeel wegbeheer. Om goed voor de toekomst te zorgen moet 
volgens het college jaarlijks €1.570.000 in de reserve gespaard worden. Dan kunnen we 
onze wegen op kwaliteitsniveau C onderhouden.
Maar wat doen we werkelijk?
We sparen op voorstel van het college jaarlijks slechts €637.535.
Dus jaarlijks sparen we €932.465 te weinig.
Ik heb het niet verzonnen voorzitter, het staat klip en klaar als antwoord op onze ingediende 

begrotingsvragen. Vraag 4 om precies te zijn. Bijna 1 miljoen te weinig !!! 
En collega’s, dan hebben we het over 
kwaliteitsniveau C van de wegen waar het 
college vanuit gaat, dat is matig. Bij 
kwaliteitsniveau C zijn er aanzienlijke 
oneffenheden, dwarsonvlakheden, 
spoorvorming en/of randschades, volgens de 
beeldkwaliteitscatalogus. 
Niet echt fijn dus, dat matige.
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Bij de kadernota 2020 (blz 9) (d.d. 13 juni 2019) verlaagde het college, om een beetje lucht 
te krijgen voor de fragiele begroting, het sparen zelfs nog eens met €15.000 gedurende 
drie jaar achter elkaar tot €622.500 (20, 21 en 22). Terwijl €1.570.000 per jaar nodig is ....!!

Hoefijzer-tekort
In de geheime bijlage van het Boomhoek/Muyeveld Nieuw Loosdrechtsedijk voorstel lezen 
we tot overmaat van ramp dat de resterende Hoefijzer delen (fase 3 en 4, dat zijn Oud en 
Nieuw Loosdrechtsedijk trajecten) in het investeringsplan van deze begroting veel te laag 
begroot zijn. Ten opzichte van de vorige begroting is het bedrag voor de Boomhoek in het 
nieuwste investeringsplan al verhoogd van 2,8 miljoen naar 6,5 miljoen. Een verschilletje 
van 3,7 miljoen oftewel 132% duurder binnen een jaar. Wethouder wat gaat hier mis. Het 
jojoot alle kanten op, De verkeerde kant wel te verstaan.

Dat is op zich al verontrustend genoeg ware het niet dat in de geheime bijlage staat dat de 
huidige ramingen (let wel beste collega’s: de huidige ramingen in de begroting) voor de rest 

van de Nieuw Loosdrechtsedijk en het Dorpscentrum deel in 
Oud Loosdrecht onvoorstelbaar meer nodig is dan in de 
huidige begroting staat. En dus enorm stijgende 
kapitaallasten en een reserve die daardoor nog eerder op is. 
Maar wat doet het college met die informatie? Niets, 
helemaal niets. Hoe serieus ben je dan als college?
Of gelooft het college nu opeens wel in nog meer KWSjes?

Gedateerde begroting - nu al
Collega’s, de voorliggende begroting is dus al sterk gedateerd voordat we hem nog zelfs 
nog maar vastgesteld hebben! In enkele weken tijd nadat het college de voorliggende 
begroting vaststelde in de collegevergadering kwam het college hierachter maar deed er 
niets mee. Het zou het Evenwichtsscenario namelijk op losse schroeven zetten. De 
financiële vertaling van het Wegbeheerplan zouden we Q4 dit jaar ontvangen volgens het 
antwoord op vraag 40 over de perspectiefnota, maar zo te zien kwam het ff niet uit.

In het antwoord op vraag 52 van de 
begrotingsvragen is de actualisatie 
zelfs naar 2021 verschoven. Ook 
lezen we daar dat zowel de provincie 
als de accountant geen actualisatie 
verlangt.

Dit is in tegenspraak met wat het 
college zelf daarover schrijft in de 
begroting op pagina’s 17 en 56. En 
ook is tekst in de kadernota 2020 op 
blz 30 bovenaan. De provincie en 
accountant verlangen dit wel degelijk. 
Dus het antwoord is niet 2x nee nee 
maar 2x JA JA. Het geldt namelijk 
ook voor het Gemeentelijk 
Rioleringsplan.
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2. De verborgen creativiteit van het college. 
Het tweede voorbeeld. De verborgen creativiteit van het college. Om financieel goed uit te 
komen heeft het college een truc bedacht. Namelijk door kosten op papier vooruit te 
schuiven zoals geïllustreerd met het volgende plaatje.

Voorzitter, zoek de verschillen.
7 investeringen uit de begroting van vorig jaar in de lichtgrijze balk.
En diezelfde 7 investeringen in de begroting van dit jaar in het rood.
Het is overduidelijk, door te schuiven, liever gezegd door de afschrijving voor zich uit te 
schuiven creëert het college papieren lucht. 
En op deze wijze is in 2022 19K, in 2023 200K, en in 2023 300K vrijgespeeld op papier.
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Kapitaallasten geraamd in de begroting (stelpost kapitaallasten)

Omschrijving bedrag jaar start 
afschr.

afschr 
termijn

2020 2021 2022 2023 2024

Herinrichting Horn- en 
Kuijerpolder

€ 4.723.000 2022 40 € 0 € 0 € 26.700 € 52.200

Herinrichting Horn- en 
Kuijerpolder

€ 4.723.000 2022 2024 40 € 0 € 0 € 23.000 € 164.100

Herinr. Botenbuurt fase 1 en 
2

€ 3.426.000 2020 40 € 0 € 19.300 € 123.500 € 121.700

Herinr. Botenbuurt fase 1 en 
2

€ 3.426.000 2021 2024 40 € 0 € 0 € 17.100 € 119.100

Herinrichting 
Cannenburgerweg incl.riool 
Slenk

€ 2.223.000 2022 40 € 0 € 0 € 12.600 € 24.600

Herinrichting 
Cannenburgerweg incl.riool 
Slenk

€ 2.223.000 2022 2024 40 € 0 € 0 € 11.100 € 77.300

Edelenbuurt € 2.419.000 2022 40 € 0 € 0 € 13.700 € 26.700

Edelenbuurt € 2.169.000 2022 2024 40 € 0 € 0 € 10.800 € 75.900

Hofjes Graaflandhof e.o € 1.305.000 2021 40 € 0 € 0 € 7.400 € 47.000

Hofjes Graaflandhof e.o € 1.305.000 2024 2026 40 € 0 € 0 € 0 € 0

Vuntuslaan/ Heulakker   € 1.534.000 2022 40 € 0 € 0 € 8.700 € 17.000

Vuntuslaan/ Heulakker   € 1.534.000 2022 2024 40 € 0 € 0 € 7.700 € 53.400

Hoefijzer (3e fase) € 2.748.000 2021 40 € 0 € 0 € 15.600 € 99.100

Hoefijzer (3e fase)   € 2.748.000 2022 2024 40 € 0 € 0 € 13.700 € 96.200

Totaal obv Begroting 2020 
(was)

€ 18.378.000 € 0 € 19.300 € 208.200 € 388.300

Totaal obv Begroting 2021 
(nu)

€ 18.128.000 € 0 € 0 € 83.400 € 586.000

Verschil tov vorig jaar: -€ 250.000 -€ 19.300 -€ 208.200 -€ 304.900
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Gewoon een extra kolommetje erbij en we spelen 
tonnen vrij. Schrijnend is dat we de inwoners in 
2020 maar laten betalen alsof alles volgens plan 
gerealiseerd wordt. 

Voorzitter, de manier waarop dit gaat is niet de 
onze. Ik ben ook wel benieuwd of de coalitiepartijen 
dit allemaal maar kritiekloos accepteren.

3. Bulldozeren
Als derde, het voor je uit schuiven van investeringen, we blijven bulldozeren.
Ik vertelde u in de commissie al dat van de 9 investeringen (zoals aangegeven in onze 
motie van 12 nov 2019) die we in de raad zouden krijgen dit jaar, er nu half november pas 1 
op de rol staat.

Voorzitter, ik kan het niet laten er een paar uit te lichten. De investeringen die dit jaar langs 
zouden komen:

1. IKC Nederhorst den Berg € 3.000.000 geheel van het toneel verdwenen.
2. Herinrichting Prinsessenbuurt, € 1.223.000, niets van gezien, nu 2021.
3. Botenbuurt fase 1 en 2. € 3.426.000, niets van gezien, nu 2021.
4. Herinrichting N- en Z-einde incl Smitsbrug en Leeuwenlaan, € 3.258.000, niets van 

gezien, nu 2021.
5. Lindepleinvijver, € 718.000, niets van gezien, nu zelfs 2024.
6. Herenweg, omleggen riool, € 904.000, niets van gezien, nu 2021.
7. Hoefijzer Boomhoek, € 2.808.000, BINGO!! , donderdag 12 november een klein stukje 

voorbereiding in de raad maar verder naar 2021 en nu voor hou u vast € 6.500.000,-.
8. Boulevard Horndijk/Veendijk, € 80.000, niets van gezien, nu 2021.
9. Spartelvijver Nederhorst den Berg, € 30.000, niets van gezien, nu 2021.
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Voorzitter, wat een beschamende oogst. Waar zijn de ambities van dit college waar het 
CDA altijd zo prat op gaat? 9 plannen voor totaal 15,5 miljoen. Daarvan is financieel gezien 
nog geen 2% in de raad geweest in 2020.
En wel onze inwoners daarvoor laten betalen, alsof het allemaal volgens planning 
gerealiseerd wordt. Beschamend eigenlijk. 

Dit is niet de manier waarop het hoort.
Het is duidelijk dat het college de ambities niet waar kan maken. Veel te veel hooi op de 
vork. Dit gaat niet langer zo.

Voorzitter, dan is er is maar één remedie: als we willen blijven geloven in de ramingen van 
het college dan kunnen we niet anders dan bezuinigen en temporiseren.
In ons scenario nemen we daarvoor een regel op. We versterken dat nog met een 
gezamenlijke motie van de vvd.

Visieloze exercities
Voorzitter, als je de drie genoemde voorbeelden zo beschouwt dan slaat de schrik je om het 
hart. Dan heb ik het nog niet eens over wethouder de Kloet gehad. Wethouder De Kloet die 
als een bulldozer alles plat schuift. Het oog voor de schoonheid van onze gemeente 
volledig verloren lijkt te hebben. En een berg ruimtelijke plannen aan het binnen hengelen 
is waar de ambtelijke organisatie nog jaren druk mee blijft. Lak heeft aan ooit vastgesteld 
participatiebeleid (22 sept 2016) en onherstelbare schade aan de schoonheid van onze 
dorpen aanricht. En dat alles op grond van de nagepapegaaide kreet dat het voor de 
leefbaarheid is. De Lokale Partij ziet vooral dat dit afbreuk doet aan het beeld naar buiten 
toe van onze gemeente. 

Wie stopt deze visieloze exercities? 
De manier waarop deze wethouder acteert staat ons echt niet aan.
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Onderhoud begraafplaatsen
Neem bijvoorbeeld het onderhoud op de begraafplaatsen. De wethouder blijft maar aan het 
laten onderzoeken. Al jaren bezig met onderzoeken of het onderhoud beter kan. Geld 
uitgeven aan onderzoeken dat lukt wel. Er komt alleen helemaal niets uit. 
Sterker nog, de wethouder stelt nu zelfs voor het budget voor onderhoud op de 
begraafplaatsen te halveren en ook nog de begrafenisrechten met 12% bovenop de inflatie 
te verhogen. (zie bezuinigingsvoorstel 27 en 37)

Het slechte onderhoud op de begraafplaatsen is veel inwoners al jaren een doorn in het 
oog. Vele fracties hebben dit de laatste jaren aan de orde gesteld. En wat doet de 
wethouder ermee? Feitelijk niets. In de laatste commissievergadering zei hij dat onderzocht 
wordt of het onderhoud begraafplaatsen op een hoger niveau kan. 
Tja. Dat onderzoeken kennen we. Al in november 2019 kregen we als antwoord op de 
vragen 85 en 100 dat een onderzoek loopt.

Wethouder hiermee trekt u een lange neus naar al diegenen die al zo lang uitkijken naar 
een goed onderhouden begraafplaats. Waar is uw empatisch vermogen?!

Sociaal Domein 
Nee, dan de wethouder Sociaal Domein. De grote stille kracht in dit college. Oog en oor 
voor veel, kritisch waar het kan en realistisch waar ambities bijgesteld moeten worden. En 
bovendien aangenaam actief in het openbaar debat, alle bijdragen serieus nemend en altijd 
een echt inhoudelijk antwoord. Wat een verademing.
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Voorzitter, 

Als je lef wil tonen dan moet je als partij in deze bijzondere tijden met een eigen scenario 
komen. En dat doen wij ook. Wij gaan echte ingrijpende keuzes daarbij niet uit de weg.

Het is al erg genoeg dat het zittende bestuur de financiën zo uit de hand heeft laten lopen. 
Het is nu tijd voor verandering! Niet gericht op korte termijn succesjes en schuiven met 
potjes, zoals we die nu al jaren meemaken. Nee, gericht op afmaken waaraan begonnen 
wordt en op werkelijk te realiseren ambities met een goed financieel fundament.

Wij leggen de keuzes die De Lokale Partij maakt langs onze eigen lat.
Ons partijprogramma is daarin leidend.
Bovendien geven we hierbij duidelijk aan wat wij terugdraaien als het Rijk alsnog met 
compensatie komt voor de jeugdwet en de WMO. Onze jarenlange waarschuwingen dat het 
zo niet langer gaat worden steeds weer bewaarheid. Een algemene reserve die door de 
jaren heen onderhand gedecimeerd is en nog talloze beheer- en onderhoudsplannen 
waarvan het college de negatieve financiële gevolgen angstvallig voor zich uit schuift. Ik 
heb het allemaal gememoreerd bij de perspectiefnota behandeling. De Lokale Partij 
reserveert daarvoor wel in Het Kan Beter Scenario.

Ik zal het Het Kan Beter Scenario toelichten en geef u alvast mee dat wij net als de vvd van 
alle investeringsplannen die voor 2021 gepland zijn een individueel raadsvoorstel 
verlangen.

Het Kan Beter Scenario.

Toelichting Het Kan Beter Scenario

Voorzitter, u kunt rekenen op de hulp en steun van De Lokale Partij voor een stevige 
aanpak.

We hebben een eigen scenario gemaakt en daarbij dankbaar gebruik gemaakt van 
hoofdzakelijk ambtelijk aangereikte suggesties. Daarnaast hebben wij het natuurlijk langs 
de lat van ons eigen partijprogramma gehouden.

Overigens een groot compliment voor hoe inzichtelijk u de 
vier scenario’s van het college heeft gepresenteerd. Met 
een duwtje van onze motie destijds heeft u het mogelijk 
gemaakt dat we nu zelf eens echt aan de knoppen konden 
draaien. Dank voor dit gemak!
Wij hebben naar harte lust alle knoppen betast. 

Wij zijn onder voorwaarden bereid een ozb-verhoging te steunen maar in ons scenario 
verlagen wij de 12% van het college naar 8%.
Ook willen wij niet compenseren via de rioolheffing. De Lokale Partij vindt dat een sigaar uit 
eigen doos. Onze toekomstige bestuurders met de last opzadelen om over 5 jaar de heffing 
fors te verhogen is niet netjes.

Een andere voorwaarde bij ons scenario is dat als het Rijk wél met meer geld komt voor de 
uitvoering Jeugdwet en WMO dan als uitgangspunt voor de begroting 21-24 genomen is, 
we dán enkele maatregelen terug draaien cq we dan die gelden structureel bestemmen op 
basis van de volgende prioriteitenlijst:

1. Onroerend Zaak Belasting verlagen met max 4% = 264K
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2. Fractieondersteuning weer herstellen voor 6K
3. Openbare ruimte netter en schoner onderhouden 200K.

In ons scenario vragen we op veel fronten offers maar delen we niet de keus van het 
college om te bezuinigingen op het gebied van evenementen, duurzaamheid, kunst en 
cultuur, onderhoud begraafplaatsen en vervangen personeel bij ziekte. In plaats daarvan 
laten we het Dorpenbeleid vervallen waar we toch al nooit een voorstander van waren. Wij 
zien liever dat het geld rechtstreeks ten goede komt aan waar de inwoners direct wat mee 
kunnen dan dat er nog meer op gaat aan personeel. En we verzachten de korting van het 
college op de bijdrage aan de energiecorporatie met 10K.

In ons scenario verhogen we twee bezuinigingen/inkomsten:
1. Verhuren recreatielocaties (regel 76); inkomsten verhogen van 5 naar 30K
2. Kosten beheersing Sociaal Domein (regel 28); vanaf 2022 met 50, 75 resp. 100K 

verhogen.

Dan voegen we 4 eigen onderdelen toe:
1. Verhoging uitgaven voor Groen met 100K structureel
2. Rente nieuwe leningen verlagen (regel 17) 100K structureel
3. Taakstelling op Gemeenschappelijke Regelingen vanaf 2022 voor 70K, 2023 voor 

105K en 2024 voor 140K. We geven 7,7 miljoen aan GR’en uit dus minder dan 1% 
eraf in 2022 moet kunnen.

4. Bezuinigingen en temporisering binnen het Fysiek Domein. In 2022 200K, in 2023 
250K en in 2024 300K. Dit is te vinden in de kapitaallasten zoals we dit jaar in de 
najaarsnota op blz 4 ook weer zien, namelijk per saldo 291K lager dan begroot in 
2020.

Voorzitter, zo komen wij tot een degelijk voorstel met vanaf 2022 forse zwarte cijfers onder 
de streep die dienen als buffer om de vele onzekerheden van de toekomst de baas te 
kunnen.

Motie
Als laatste wil ik onze motie ‘Hoogste tijd voor bescherming bomen en beeldbepalend 
groen’ aankondigen.
Wij willen dat nu werk gemaakt wordt van het groen in breed perspectief.
Daarom weer een motie die kracht aan daadkracht moet geven.
Hard aan de slag dus voor een nieuw Bomenbeleidsplan plan, dat dragen wij kort 
samengevat bij motie aan het college op.

We hopen dat ons amendement en motie serieuze aandacht krijgen en dat de handreiking 
die De Lokale Partij u doet gewaardeerd wordt. Zoals altijd zijn wij geen tegenstemmers 
maar zorgen graag voor een redelijk alternatief.

Wij danken u voor de aandacht en wensen iedereen kracht en gezondheid toe voor het 
nieuwe begrotingsjaar. Zeker in het huidige wereldbeeld.

De Lokale Partij  
Gert Zagt, Alette Zandbergen, Renée Wijnen, Olivier Goetheer 
Margriet Rademaker en Frits den Hartog 

Bijlage: "Het Kan Beter Scenario"
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Amendement 
Het Kan Beter Scenario 

Raadsvoorstel: Begroting 2021-2024 

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 12 november 2020 

Gelezen het voorstel van 22 september 2020 

Overwegende dat:  
- scherpe keuzes voor het meerjarenperspectief onvermijdelijk zijn; 
- de financiële gevolgen van de Corona-crisis ongewis zijn; 
- het onzeker is in welke mate het Rijk uitgaven voor Jeugdwet en WMO compenseert; 
- het verstandig is in meerjarenperspectief flinke positieve saldi te hebben; 
- de raad graag vooraf inhoudelijk zicht wil hebben op geplande investeringen gezien de 

financiële situatie waarin de gemeente verkeert;  

Constaterende, dat: 
- het college vier bezuinigingscenario's heeft gepresenteerd; 
- ca. 1,6 miljoen euro aan compensatie door het Rijk voor Jeugdwet en WMO ontbreekt 
- de actualisatie van diverse onderhouds- en beheerplannen in de nabije toekomst voor 

extra financiële druk kunnen zorgen; 
- het raadsvoorstel er thans vanuit gaat dat alle kredieten voor de geplande investeringen 

in een keer vrijgegeven worden; 

Stelt de raad voor het conceptbesluit op de volgende onderdelen te wijzigen: 

Onderdeel 1b: 
de geplande investeringen zoals weergegeven in hoofdstuk 8 in deel 2 van de 
begroting 2021-2024 (de financiële begroting);  
Te vervangen door: 
de geplande investeringen zoals weergegeven in hoofdstuk 8 in deel 2 van de 
begroting 2021-2024 per afzonderlijk voorstel aan de raad voor te leggen 

Onderdeel 1d: 
de activiteiten zoals weergegeven in de onderdelen ‘Wat gaan we doen’ per 
programma; 
Te vervangen door: 
de activiteiten zoals weergegeven in de onderdelen ‘Wat gaan we doen’ per 
programma en waarnodig aan te passen aan "Het Kan Beter Scenario" 

Onderdeel 1f: 
de ruimtescheppende maatregelen zoals weergegeven in het 
evenwichtsscenario in deel 3 van de begroting 2021-2024. 
Te vervangen door: 
De ruimtescheppende maatregelen zoals weergegeven in bijgevoegd "Het Kan 
Beter Scenario" 

De Lokale Partij:   
Gert Zagt, Alette Zandbergen, Renée Wijnen en Olivier Goetheer 

Bijlage: "Het Kan Beter Scenario" 

4v-15t Verworpen
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Bijlage: "Het Kan Beter Scenario"
Het Kan Beter Scenario

# Potentiële Bezuiniging 2021 Bedrag 
(x € 1.000)

2022 Bedrag 
(x € 1.000)

2023 Bedrag 
(x € 1.000)

2024 Bedrag 
(x € 1.000)

Besparing op 
Inkomsten of 

Uitgaven
Programma / Paragraaf

14 Inwonersportaal (14) 0 16 16 16 Uitgaven 1. Bestuur en Burger
20 Proces- en griffiekosten (20) 6 6 6 6 Uitgaven 1. Bestuur en Burger
23 Burgerpanel (23) 6 6 6 6 Uitgaven 1. Bestuur en burger
52 Geen bijeenkomst en welkomstpakket nieuwe inwoners (52) 5 5 5 5 Uitgaven 1. Bestuur en burger
59 Budget fractie-ondersteuning korten (59) 6 6 6 6 Uitgaven 1. Bestuur en burger
21 Bijdrage Halt-bureau (21) 0 6 6 6 Uitgaven 2. Veiligheid
22 WaakSamenapp (22) 6 6 6 6 Uitgaven 2. Veiligheid

8 Onderhoud toiletgebouw (8) 5 5 5 5 Uitgaven 3. Openbare Ruimte
49 3 kerktorens afstoten (49) 0 55 55 55 Uitgaven 3. Openbare ruimte

Verhoging budget Groen -100 -100 -100 -100 Uitgaven 3. Openbare Ruimte

1 Minder toevoegen reserves (1) 148 0 0 0 Uitgaven
3. Openbare ruimte
4. Economische zaken, 
recreatie en toerisme

16 Extra budget Pontje Nigtevecht, dekken uit reserve. R&T (16) 10 10 10 10 Uitgaven
4. Economische zaken, 
recreatie en toerisme

64 Deelname RBT dekken uit reserve (64) 23 23 23 23 Uitgaven
4. Economische zaken, 
recreatie en toerisme

76 Verhuren recreatielocaties incl. openbare recreatievoorzieningen (76) 0 30 30 30 Uitgaven
4. Economische zaken, 
recreatie en toerisme

2 Geen 3e IKC (2) 0 11 70 70 Uitgaven 5. Sociaal domein

3 Vrijwilligersavond (3) 20 0 20 0 Uitgaven 5. Sociaal domein
4 Mantelzorgcompliment (4) 139 139 139 139 Uitgaven 5. Sociaal domein
9 Subsidieregeling basisonderwijs (Museumbezoek scholen) (9) 14 14 14 14 Uitgaven 5. Sociaal domein

12 Beheer kunstbezit 12) 0 4 4 4 Uitgaven 5. Sociaal domein
13 Wijdehuizen (13) 140 140 140 140 Uitgaven 5. Sociaal domein
15 Geen jongerenwerklocatie (15) 0 19 19 19 Uitgaven 5. Sociaal domein
28 Kostenbeheersing Sociaal Domein (28) 75 125 150 175 Uitgaven 5. Sociaal domein
29 Rijksuitkering abonnementstarief (29) 75 75 75 75 Uitgaven 5. Sociaal domein
32 20% huurverhoging sporthallen (32) 0 15 15 30 Uitgaven 5. Sociaal domein
69 Geen dorpenbeleid (69) 250 250 250 250 Uitgaven 5. Sociaal domein
65 Stoppen jaarlijkse bijdrage Energiecoörperatie Wijdemeren (65) 8 8 8 Uitgaven 6. Natuur en milieu
33 Verhuur gronden marktconform (33) 0 5 8 10 Inkomsten 7. Ruimtelijke ontwikkeling
46 Marktconforme huur (46) 20 40 60 Inkomsten 7. Ruimtelijke ontwikkeling

17 Rente nieuwe leningen (17) 100 100 100 100 Uitgaven
Algemene baten en lasten, 
dekkingsmiddelen en 
onvoorzien

18 Invorderingskosten (18) 5 5 5 5 Uitgaven
Algemene baten en lasten, 
dekkingsmiddelen en 
onvoorzien

19 Bijdrage onvoorzien (19) 10 10 10 10 Uitgaven
Algemene baten en lasten, 
dekkingsmiddelen en 
onvoorzien

24 Strategisch adviseur (24) 0 75 75 75 Uitgaven
Algemene baten en lasten, 
dekkingsmiddelen en 
onvoorzien

26 Afschaffen PIZ-cursus (26) 5 5 5 5 uitgaven
Algemene baten en lasten, 
dekkingsmiddelen en 
onvoorzien

62 Verhogen hondenbelasting (62) 5 5 5 5 Inkomsten
Algemene baten en lasten, 
dekkingsmiddelen en 
onvoorzien

67 OZB>5% verhogen (67) OZB verhoging 8% in combinatie 
met Rioolheffing NIET afromen

528 528 528 528 Inkomsten
Algemene baten en lasten, 
dekkingsmiddelen en 
onvoorzien

Taakstelling Gemeenschappelijke Regelingen 0 70 105 140 Uitgaven
Algemene baten en lasten, 
dekkingsmiddelen en 
onvoorzien

Bezuiniging en Temporisering op het Fysiek Domein 0 200 250 300
Uitgaven

Algemene baten en lasten, 
dekkingsmiddelen en 
onvoorzien

30 Brede loonsom (30) 92 92 92 92 Uitgaven Overhead
34 Besparen op facilitair (34) 30 30 30 30 Uitgaven Overhead
35 Papier en kantoorbenodigdheden (35) 10 10 10 10 Uitgaven Overhead
41 Vervoersinkopen (41) 2 2 2 2 Uitgaven Overhead

Totaal bezuinigingen en Lastenverzwaring conform
Het Kan Beter Scenario

1.615 2.031 2.242 2.370

Begrotingsresultaat zonder ombuigingen -2.001 -1.800 -1.833 -1.685
Begrotingsresultaat bij toepassing
Het Kan Beter Scenario

-386 231 409 685

Scenario De Lokale Partij Het Kan Beter Begroting 2021-2024
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Amendement 
Investeringen 2021 langs de raad 

Raadsvoorstel: Begroting 2021-2024 

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 12 november 2020 

Gelezen het voorstel van 22 september 2020 

Overwegende dat:  
- als gevolg van de Financiële Verordening 2019 (art 5 lid 2) investeringen 

geautoriseerd worden bij het vaststellen van de begroting 
- de raad graag inzicht in een aantal investeringsprojecten wil hebben voordat het 

investeringskrediet wordt vrijgegeven; 

Constaterende, dat: 
- in het voorliggende raadsvoorstel de geplande investeringen bij het vaststellen van 

de begroting in één keer zijn/worden vrijgegeven; 
- de raad van een aantal investeringen een separaat voorstel ter besluitvorming wil 

ontvangen voor goedkeuring van het benodigde investeringskrediet; 

Stelt de raad voor het conceptbesluit onder 1b gewijzigd vast te stellen. 

Onderdeel 1b: 
de geplande investeringen zoals weergegeven in hoofdstuk 8 in deel 2 van de 
begroting 2021-2024 (de financiële begroting);  

Te vervangen door: 
de geplande investeringen zoals weergegeven in hoofdstuk 8 in deel 2 van de 
begroting 2021-2024 (de financiële begroting) met dien verstande dat van de 
14 investeringen die op de bijlage met een rode pijl zijn aangegeven 
afzonderlijke voorstellen voor vrijgave van de kredieten aan de raad worden 
voorgelegd; 

De Lokale Partij:   
Gert Zagt, Alette Zandbergen, Renée Wijnen en Olivier Goetheer 

Bijlage: Investeringsplan 2021-2024 (pag 25)  
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Amendement 
De room van de melk - A 

Raadsvoorstel: Begroting 2021-2024 

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 12 november 2020 

Gelezen het voorstel van 22 september 2020 

Overwegende:  
- de beraadslagingen in het eerste deel van de Begrotingsraad d.d. 10 november 2020; 
- dat voor wijzigingen ten laste van het begrotingssaldo een afgewogen 

dekkingsvoorstel gebruikelijk is; 

Constaterende, dat: 
- enkele voorgestelde bezuinigingen in het Evenwichtsscenario niet gewenst zijn; 
- de financiële positie van de gemeente een belangrijk aandachtspunt is; 

Stelt de raad voor beslispunt h. toe te voegen, luidende: 
h. een aantal ruimtescheppende maatregelen zoals weergegeven in het 
Evenwichtsscenario in deel 3 van de Begroting 2021-2024 te wijzigen volgens 
onderstaand overzicht: 

De Lokale Partij:   
Gert Zagt, Alette Zandbergen, Renée Wijnen en Olivier Goetheer

Niet doorvoeren bezuinigingen: 2021 2022 2023 2024

Assisteren bij evenementen (45) - 4 4 4

Leges heffen bij evenementen (47) - 16 16 16

Onderhoud begraafplaatsen (37) 20 20 20 20

Kunst en cultuur (5) 20 20 20 20

Vermindering budget uitv. 
Duurzaamheidsprogramma (6)

40 40 40 40

Totaal van "niet bezuinigen": 80 100 100 100

Dekking: 2021 2022 2023 2024

3 Kerktorens afstoten (49) - 55 55 55

Onderhoud/ kosten gemeentehuis (overhead) 80 - - -

Bezuiniging en temporisering projecten 
Fysiek Domein

- 45 45 45

Totaal Dekking: 80 100 100 100

Verworpen 6v - 13t
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Amendement 
De room van de melk - B 

Raadsvoorstel: Begroting 2021-2024 

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 12 november 2020 

Gelezen het voorstel van 22 september 2020 

Overwegende:  
- de beraadslagingen in het eerste deel van de Begrotingsraad d.d. 10 november 2020; 
- dat voor wijzigingen ten laste van het begrotingssaldo een afgewogen 

dekkingsvoorstel gebruikelijk is; 

Constaterende, dat: 
- enkele voorgestelde bezuinigingen in het Evenwichtsscenario niet gewenst zijn; 
- de financiële positie van de gemeente een belangrijk aandachtspunt is; 

Stelt de raad voor beslispunt h. toe te voegen, luidende: 
h.een aantal ruimtescheppende maatregelen zoals weergegeven in het 
Evenwichtsscenario in deel 3 van de Begroting 2021-2024 te wijzigen volgens 
onderstaand overzicht: 

De Lokale Partij:   
Gert Zagt, Alette Zandbergen, Renée Wijnen en Olivier Goetheer

Niet doorvoeren bezuinigingen: 2021 2022 2023 2024

Assisteren bij evenementen (45) - 4 4 4

Leges heffen bij evenementen (47) - 16 16 16

Onderhoud begraafplaatsen (37) 20 20 20 20

Kunst en cultuur (5) 20 20 20 20

Vermindering budget uitv. 
Duurzaamheidsprogramma (6)

40 40 40 40

Totaal van "niet bezuinigen": 80 100 100 100

Dekking: 2021 2022 2023 2024

3 Kerktorens afstoten (49) - 55 55 55

Onderhoud/ kosten gemeentehuis (overhead) 80 - - -

Gemeenschappelijke Regelingen - 45 45 45

Totaal Dekking: 80 100 100 100

Verworpen 5v - 14t
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Amendement 
De room van de melk - C 

Raadsvoorstel: Begroting 2021-2024 

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 12 november 2020 

Gelezen het voorstel van 22 september 2020 

Overwegende:  
- de beraadslagingen in het eerste deel van de Begrotingsraad d.d. 10 november 2020; 
- dat voor wijzigingen ten laste van het begrotingssaldo een afgewogen 

dekkingsvoorstel gebruikelijk is; 

Constaterende, dat: 
- enkele voorgestelde bezuinigingen in het Evenwichtsscenario niet gewenst zijn; 
- de financiële positie van de gemeente een belangrijk aandachtspunt is; 

Stelt de raad voor beslispunt h. toe te voegen, luidende: 
h. een aantal ruimtescheppende maatregelen zoals weergegeven in het 
Evenwichtsscenario in deel 3 van de Begroting 2021-2024 te wijzigen volgens 
onderstaand overzicht: 

De Lokale Partij:   
Gert Zagt, Alette Zandbergen, Renée Wijnen en Olivier Goetheer

Niet doorvoeren bezuinigingen: 2021 2022 2023 2024

Assisteren bij evenementen (45) - 4 4 4

Leges heffen bij evenementen (47) - 16 16 16

Onderhoud begraafplaatsen (37) 20 20 20 20

Kunst en cultuur (5) 20 20 20 20

Totaal van "niet bezuinigen": 40 60 60 60

Dekking: 2021 2022 2023 2024

Onderhoud/ kosten gemeentehuis (overhead) 40 - - -

Bezuiniging en temporisering projecten 
Fysiek Domein

- 60 60 60

Totaal Dekking: 40 60 60 60

Verworpen 5v - 14t
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Amendement 
De room van de melk - D 

Raadsvoorstel: Begroting 2021-2024 

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 12 november 2020 

Gelezen het voorstel van 22 september 2020 

Overwegende:  
- de beraadslagingen in het eerste deel van de Begrotingsraad d.d. 10 november 2020; 
- dat voor wijzigingen ten laste van het begrotingssaldo een afgewogen 

dekkingsvoorstel gebruikelijk is; 

Constaterende, dat: 
- enkele voorgestelde bezuinigingen in het Evenwichtsscenario niet gewenst zijn; 
- de financiële positie van de gemeente een belangrijk aandachtspunt is; 

Stelt de raad voor beslispunt h. toe te voegen, luidende: 
h. een aantal ruimtescheppende maatregelen zoals weergegeven in het 
Evenwichtsscenario in deel 3 van de Begroting 2021-2024 te wijzigen volgens 
onderstaand overzicht: 

De Lokale Partij:   
Gert Zagt, Alette Zandbergen, Renée Wijnen en Olivier Goetheer

Niet doorvoeren bezuinigingen: 2021 2022 2023 2024

Assisteren bij evenementen (45) - 4 4 4

Leges heffen bij evenementen (47) - 16 16 16

Onderhoud begraafplaatsen (37) 20 20 20 20

Kunst en cultuur (5) 20 20 20 20

Totaal van "niet bezuinigen": 40 60 60 60

Dekking: 2021 2022 2023 2024

Onderhoud/ kosten gemeentehuis (overhead) 40 - - -

Gemeenschappelijke Regelingen - 60 60 60

Totaal Dekking: 40 60 60 60

Verworpen 5v - 14t
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Amendement 
De room van de melk - E 

Raadsvoorstel: Begroting 2021-2024 

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 12 november 2020 

Gelezen het voorstel van 22 september 2020 

Overwegende:  
- de beraadslagingen in het eerste deel van de Begrotingsraad d.d. 10 november 2020; 
- dat voor wijzigingen ten laste van het begrotingssaldo een afgewogen 

dekkingsvoorstel gebruikelijk is; 

Constaterende, dat: 
- enkele voorgestelde bezuinigingen in het Evenwichtsscenario niet gewenst zijn; 
- de financiële positie van de gemeente een belangrijk aandachtspunt is; 

Stelt de raad voor beslispunt f. aan te vullen met de volgende wijziging: 
f. de ruimtescheppende maatregelen zoals weergegeven in het Evenwichtsscenario in 

deel 3 van de Begroting 2021-2024 met in achtname van onderstaande 
wijzigingen (Niet door te voeren bezuinigingen vs op te nemen dekking): 

De Lokale Partij     PvdA-GroenLinks 
Gert Zagt, Alette Zandbergen   Stan Poels, Ram Lachman 
Renée Wijnen, Olivier Goetheer

Niet door te voeren bezuinigingen: 2021 2022 2023 2024

Assisteren bij evenementen (45) - 4 4 4

Leges heffen bij evenementen (47) - 16 16 16

Onderhoud begraafplaatsen (37) 20 20 20 20

Kunst en cultuur (5) 20 20 20 20

Vermindering budget uitv. 
Duurzaamheidsprogramma (6)

40 40 40 40

Totaal van "niet bezuinigen": 80 100 100 100

Op te nemen dekking: 2021 2022 2023 2024

Bezuiniging Fysiek Domein 40 55 55 55

Onderhoud/ kosten gemeentehuis 40 - - -

Gemeenschappelijke Regelingen - 45 45 45

Totaal Dekking: 80 100 100 100

Verworpen 8v - 11t



  

 
 

Motie M2 
Heroverweging effecten van het investeringsprogramma en projecten 

 
 

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering (digitaal) bijeen op dinsdag 10 en donderdag 
12 november 2020, 
 
Gelezen het voorstel over de programmabegroting 2021-2024, 
 
Constaterende dat: 

x de gemeente de komende 10 jaar een flink aantal investeringen en projecten op het 
programma heeft staan; 

x dit een zware druk legt op zowel de personele capaciteit als de financiële middelen; 
x de gemeente er jaar na jaar niet in slaagt het begrote investeringsniveau te realiseren 
x bij een ongewijzigd programma de reserve rationeel wegbeheer in 2024 is uitgeput. 

 
Overwegende dat: 

x de kapitaallasten zodanig stijgen dat - wil de gemeente op termijn financieel gezond blijven - 
een heroverweging van het investerings- en projectenprogramma gewenst is; 

x bij ongewijzigd beleid de netto schuldquote oploopt tot 177% in 2024 bij een  norm van 
100%. 

 
Verzoekt het college: 
De raad in het 1e kwartaal van 2021 een haalbaar investerings- en projectenprogramma ter advisering 
voor te leggen, rekening houdend met de beschikbare financiële middelen en de beschikbare 
personele capaciteit en resulterend in een verantwoorde schuldquote, zodat bij een positieve 
advisering dit programma kan worden meegenomen in de Kadernota voor 2022. 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
De raad voornoemd, 
VVD Wijdemeren  De Lokale Partij 
 
Sieta Vermeulen     Gert Zagt 
Michiel van Balen 
Sorrel Hidding   
 

Aangenomen 11v-8t
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Motie   
Hoogste tijd voor bescherming bomen en beeldbepalend groen 

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 12 november 2020 

Gelezen het voorstel van 22 september Begroting 2021-2024 gemeente Wijdemeren 

Constaterende dat: 

- de raad in november 2018 met de motie: “Hoe groen blijft Wijdemeren?” heeft 
verzocht om het huidige bomenbeleid te evalueren in 2019 en een tijdelijke 
voorziening 

- het evaluatierapport van 9 maart 2020, wat nog niet in de raad is besproken, laat 
zien dat het de hoogste tijd is om het bomenbeleid aan te passen 

- in voorliggende begroting verontrustende aannames staan zonder dat deze aan de 
raad zijn voorgelegd en besproken 

Overwegende dat: 

- de urgentie om groen, groenstructuren en bomen te beschermen mede door 
klimaatdoelen nóg groter is geworden 

- we onze cultuur-historische waarden mbt landschap en milieu dienen te koesteren 
- voor inwoners, bedrijven en recreanten de groenstructuren en landschapselementen 

grote aantrekkingskracht hebben en we deze dienen te bewaren 
- in de nota Klimaatadaptatie 2020-2035 wordt aangegeven dat bomen belangrijk zijn 

bij klimaatadaptatie; in 2050 wil Wijdemeren waterrobuust en klimaatbestendig zijn 
- in de Duurzaamheidsagenda 2018-2021 “Samen op pad naar een duurzame 

leefomgeving” staat dat Wijdemeren waar mogelijk het groene karakter in stand wil 
houden en versterken  

- Er binnen de voorliggende begroting van het fysiek domein, reserve groeninrichting 
35 K moet worden vrij gemaakt om een extern bureau een plan van aanpak te laten 
opstellen incl. scenario’s van een nieuw bomenbeleidsplan. Intern was daar immers, 
zoals de wethouder recent aangaf, geen ambtelijke capaciteit voor beschikbaar. 

Draagt het college op: 

- de benodigde middelen vrij te maken, maximaal 35 K, uit de reserve groeninrichting 
om op zeer korte termijn gevolg te geven aan nadere stappen naar aanleiding van de 
zorgwekkende uitkomsten van het evaluatie-rapport van maart 2020 

- in het eerste kwartaal van 2021 een sessie (raad en college) te plannen over het 
bomenbeleid waarbij het evaluatie-rapport wordt gepresenteerd, gevolgd door een 
adequaat voorbereid gesprek over wat kaders moeten zijn voor het nieuwe plan 

- om in afwachting van het nieuwe bomenbeleid conserverend te werk te gaan: dus 
vanaf heden geen bomen te kappen (tenzij er een evident en aantoonbaar onveilige 
situatie is) en beeldbepalend groen te beschermen 

De Lokale Partij: 
Renée Wijnen
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Algemene Beschouwingen
Begroting 2021
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4 maanden verder

2

Perspectiefnota Juni 2020 

Zoektocht verhoging 
autonome inkomsten

5% OZB verhoging 
bovenop inflatie

Begroting 2021 Nov 2020 

Nog eens 7% OZB 
erbij

Leges voor 
evenementen

Betalen voor hulp bij 
evenementen

Begrafeniskosten 
omhoog

Standplaatsen 
duurder

Hondenbelasting 
omhoog

Maar 5 jaar!

Wie dan leeft, wie dan zorgt



Ombuigingen Fysiek Domein
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Oud Loosdrechtsedijk

4



5

Jojo Joost

€ 579.500

€ 885.000

€ 675.500

€ 416.500
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Aanpak Fysiek Domein

Bezuinigen

Temporiseren
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Bezuinigen & Temporiseren

3 voorbeelden waarom

Reserve 
rationeel 
wegbeheer

• ±miljoen tekort/jaar
• Kwaliteitsniveau C
• Hoefijzer-tekort
• Gedateerde begroting

Verborgen 
creativiteit 

college
Buldozeren
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Reserve rationeel wegbeheer

Opgave:
➢€ 1.570.000 jaarlijks sparen voor Kwaliteit C

Praktijk:
➢Sparen slechts € 637.535 per jaar

Gevolg:
➢We sparen € 932.465 per jaar TE WEINIG !!!
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Hoefijzer-tekort

Boomhoek/ 
Muyeveld

• Van 2,8 miljoen 
naar 6,5 miljoen

• Δ 3,7 miljoen

• 132% duurder !!!

Fase 3 en 4

• Huidige raming
giga tekort

• Enorme stijging
kapitaallasten
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Gedateerde begroting – nu al

Wegbeheerplan

Fin.vertaling Q4 van 2020

Komt toch ff niet uit

Actualisatie naar 2021

Let wel ONJUIST GESTELD 
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Bezuinigen & Temporiseren

Reserve 
rationeel 
wegbeheer

• ±miljoen tekort/jaar
• Kwaliteitsniveau C
• Hoefijzer-tekort
• Gedateerde begroting

Verborgen 
creativiteit 

college
Buldozeren
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Truc: kosten vooruitschuiven

Omschrijving bedrag jaar start 
afschr.

afschr 
termijn 2020 2021 2022 2023 2024

Herinrichting Horn- en 
Kuijerpolder € 4.732.000 2022 40 € 0 € 0 € 26.700 € 52.200

Herinrichting Horn- en 
Kuijerpolder € 4.723.000 2022 2024 40 € 0 € 0 € 23.000 € 164.100

Herinr. Botenbuurt fase 1 en 2 € 3.426.000 2020 40 € 0 € 19.300 € 123.500 € 121.700

Herinr. Botenbuurt fase 1 en 2 € 3.426.000 2021 2024 40 € 0 € 0 € 17.100 € 119.100

Herinrichting Cannenburgerweg 
incl.riool Slenk € 2.223.000 2022 40 € 0 € 0 € 12.600 € 24.600

Herinrichting Cannenburgerweg 
incl.riool Slenk € 2.223.000 2022 2024 40 € 0 € 0 € 11.100 € 77.300

Edelenbuurt € 2.419.000 2022 40 € 0 € 0 € 13.700 € 26.700

Edelenbuurt € 2.169.000 2022 2024 40 € 0 € 0 € 10.800 € 75.900

Hofjes Graaflandhof e.o € 1.305.000 2021 40 € 0 € 0 € 7.400 € 47.000

Hofjes Graaflandhof e.o € 1.305.000 2024 2026 40 € 0 € 0 € 0 € 0

Vuntuslaan/ Heulakker € 1.534.000 2022 40 € 0 € 0 € 8.700 € 17.000

Vuntuslaan/ Heulakker € 1.534.000 2022 2024 40 € 0 € 0 € 7.700 € 53.400

Hoefijzer (3e fase) € 2.748.000 2021 40 € 0 € 0 € 15.600 € 99.100

Hoefijzer (3e fase) € 2.748.000 2022 2024 40 € 0 € 0 € 13.700 € 96.200

Totaal obv Begroting 2020 (was) € 18.387.000 € 0 € 19.300 € 208.200 € 388.300

Totaal obv Begroting 2021 (nu) € 18.128.000 € 0 € 0 € 83.400 € 586.000

Verschil tov vorig jaar: -€ 259.000 -€ 19.300 -€ 208.200 -€ 304.900

Kapitaallasten geraamd in de begroting (stelpost kapitaallasten)
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Botenbuurt fase 1 en 2

Cannenburgerweg incl riool Slenk

Edelenbuurt

Hofjes Graaflandhof e.o.

Vuntuslaan/ Heulakker

Hoefijzer (fase 4)

Creatief vooruitschuiven

Investeringen
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We bulldozeren nog ff door

IKC Nederhorst den Berg

Herinrichting Princessenbuurt

Botenbuurt fase 1 en 2

Lindeplein- en Spartelvijver

Herenweg, omleggen riool

Hoefijzer Boomhoek

Boulevard Horndijk/ Veendijk

Investeringen die dit jaar ZOUDEN komen
maar NIET kwamen



Ambities ???

Ambitie:
9 

plannen 
in 2020

Voor in 
totaal 
15,5 

miljoen

Praktijk:
Slechts
2% in 

raad in 
2020

Inwoner
wel laten 
betalen

Niet de 
manier 
waarop 

!!!

Teveel 
hooi op 
de vork

16



Remedie
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Visieloze exercities

Omschrijving

bedrag
jaar

start 

afschr.
afschr 

termijn
2020

2021
2022

2023
2024

Herinrichting Horn- en 

Kuijerpolder

€ 4.73
2.000

2022
40

€ 0
€ 0

€ 26.7
00

€ 52.2
00

Herinrichting Horn- en 

Kuijerpolder

€ 4.72
3.000

2022 2024 40

€ 0
€ 0

€ 23.0
00 € 164

.100

Herinr. Botenbuurt fase 1 en 2
€ 3.42

6.000
2020

40
€ 0

€ 19.3
00

€ 123
.500

€ 121
.700

Herinr. Botenbuurt fase 1 en 2
€ 3.42

6.000
2021 2024 40

€ 0
€ 0

€ 17.1
00 € 119

.100

Herinrichting Cannenburgerweg 

incl.riool Slenk

€ 2.22
3.000

2022
40

€ 0
€ 0

€ 12.6
00

€ 24.6
00

Herinrichting Cannenburgerweg 

incl.riool Slenk

€ 2.22
3.000

2022 2024 40

€ 0
€ 0

€ 11.1
00

€ 77.3
00

Edelenbuurt

€ 2.41
9.000

2022
40

€ 0
€ 0

€ 13.7
00

€ 26.7
00

Edelenbuurt

€ 2.16
9.000

2022 2024 40

€ 0
€ 0

€ 10.8
00

€ 75.9
00

Hofjes Graaflandhof e.o

€ 1.30
5.000

2021
40

€ 0
€ 0

€ 7.40
0

€ 47.0
00

Hofjes Graaflandhof e.o

€ 1.30
5.000

2024 2026 40

€ 0
€ 0

€ 0
€ 0

Vuntuslaan/ Heulakker

€ 1.53
4.000

2022
40

€ 0
€ 0

€ 8.70
0

€ 17.0
00

Vuntuslaan/ Heulakker

€ 1.53
4.000

2022 2024 40

€ 0
€ 0

€ 7.70
0 € 53.4

00

Hoefijzer (3e fase)

€ 2.74
8.000

2021
40

€ 0
€ 0

€ 15.6
00

€ 99.1
00

Hoefijzer (3e fase)

€ 2.74
8.000

2022 2024 40

€ 0
€ 0

€ 13.7
00

€ 96.2
00

Totaal obv Begroting 2020 (was) € 18.3
87.00

0

€ 0
€ 19.3

00
€ 208

.200
€ 388

.300

Totaal obv Begroting 2021 (nu)
€ 18.1

28.00
0

€ 0
€ 0

€ 83.4
00 € 586

.000

Verschil tov vorig jaar: -€ 259
.000

-€ 19.
300

-€ 208
.200

-€ 304
.900

Kapitaallasten geraamd in de begroting (stelpost kapitaallasten)
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Visieloze exercitie

De manier waarop 



Onderhoud begraafplaatsen

Onderzoeken

Offerte

Raadsvoorstel ?????

Weinig empathie

Onderzoek

Onderhoud uitkleden
20



Eigen scenario

21

Het Kan Beter
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Het Kan Beter Scenario

O
ns

 v
oo

rs
te

l
OZB 12% -> 8%

Niet compenseren via rioolheffing

Enkele bezuinigingen terugdraaien 
indien Rijk betaalt
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Te
ru

gd
ra

ai
m

aa
tre

ge
le

n
OZBverlagen

met max4%

264K

Fractieondersteuning 
herstellen 6K

Openbare Ruimte 
schoner en netter 200K

Het Kan Beter Scenario
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2 
be

zu
in

ig
in

ge
n/

 in
ko

m
st

en

Verhuur 
recreatielocaties

Inkomsten verhogen 
van 5 naar 30K

Kostenbeheersing 
Sociaal Domein

Van 2022 met 50, 75 
resp. 100K verhogen

Het Kan Beter Scenario
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4 
to

ev
oe

gi
ng

en Investeren in Groen

Rente verlagen

Uitgaven GR omlaag 

Bezuinigen en 
Temporiseren Uitgaven 

Fysiek Domein

Het Kan Beter Scenario
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Het Kan Beter Scenario
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Motie

Hoogste tijd 
voor 

bescherming bomen 
en 

beeldbepalend groen



dankt u voor 
uw aandacht

10 november 2020
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