Algemene beschouwing van GGS uitgesproken door fractievoorzitter
Jan Paauw op 4 juli 2019
Voorzitter,
Het is erg onrustig in ‘gemeenteland’: veel gemeenten komen erachter dat de inkomsten uit het
Gemeentefonds de komende jaren gaan dalen. Ook wij als Gemeente Soest ontkomen er niet aan om
te gaan bijsturen!
De kadernota 2020 geeft een structureel begrotingstekort van circa € 1,6 miljoen. Ook wijst dit college
er zeer terecht op dat in het verleden bepaalde zaken uit het zicht zijn geraakt en dat er besluiten
genomen zijn waar geen financiële middelen aan zijn toegekend.
Het is duidelijk: de kop in het zand steken is niet meer mogelijk. Het transparant in beeld brengen én
houden van financiële consequenties is een vereiste voor ons zelf, de inwoners van Soest en voor de
gemeenteraden die na ons komen.
En het is helder: de centrale overheid stopt niet met het gooien van taken over de schutting van de
gemeentes. Al dan niet wettelijk en zónder de benodigde financiële tegemoetkoming.
De Haagse gewoonte van ‘zoek het maar uit lokale overheid’ moet echt gaan veranderen bij de
machthebbers in Den Haag. Als lokale partij roep ik daarom de collega’s van de landelijke partijen op
om dit tegengeluid eens goed door te laten dringen bij hun fracties in Den Haag! Op deze manier kun
je als gemeente namelijk niet ‘transparant en financieel duurzaam besturen’!
In ons verkiezingsprogramma staat aangegeven dat wij lastenverhogingen voor de inwoners willen
beperken tot het percentage van de algemene prijsstijging en tevens voorstander zijn van
kostenbeheersing! GGS staat voor een gezond financieel beleid van de gemeente Soest door een
sluitende begroting.
Onze fractie heeft bepaald dat een gezond financieel beleid leidend is. Wij nemen wel de
verantwoording en gaan een bijsturing traject niet uit de weg.
De voorliggende kadernota 2020 sluit hier op aan. Op pagina 30 “Op weg naar een sluitende
begroting – evenwicht in ambities”, vinden wij dit tot uiting komen. In het meerjarenperspectief moeten
de realistische cijfers van al onze verplichtingen die te verwachten zijn in de toekomst, transparant
weergegeven zijn.
Wij hebben een aantal zorgen en die willen wij met u delen. Wij willen u het volgende meegeven:
Per jaar geeft de gemeente Soest bijna 115 miljoen euro uit. Hiervan gaat bijna 47 miljoen naar de
sector Zorg en Welzijn. Wij moeten bijzondere aandacht geven aan deze uitgaven voor Zorg en
Welzijn. De verwachting is namelijk dat die blijven stijgen!
Op dit moment beschikken wij nog over reserves, maar bij ongewijzigd beleid zal de bodem hiervan
snel in zicht komen. Hierdoor wordt de begroting verder uitgehold. Voor de inwoners die echt
afhankelijk zijn van onze hulp, moeten er altijd voldoende financiële middelen zijn om die benodigde
zorg te kunnen bieden.
Wij moeten daarom kritisch kijken naar ons voorzieningenbeleid. Nu ontbreekt vaak nog het echte
inzicht in de activiteiten die binnen het Sociaal Domein vallen, om deze goed te kunnen beoordelen.

Wij willen weten of de huidige inzet op deze activiteiten ook het beoogde resultaat oplevert. Juist op
deze informatie zit onze fractie te wachten. Wij vernemen dan ook graag van het college wanneer wij
deze broodnodige informatie zullen ontvangen?
Daarnaast vragen wij het college ook of zij kan aangeven hoeveel tijd er na de goedkeuring van de
raad overheen gaat, voordat de benodigde aanpassingen daadwerkelijk financieel vertaald kunnen
worden naar het meerjaren perspectief?
Slim bezuinigen met oog voor de groene kernwaardes van Soest
Onze fractie wordt regelmatig benaderd door inwoners met vragen en opmerking over het
groenonderhoud in hun woonomgeving. Gevraagd wordt of het groen niet beter of intensiever kan
worden onderhouden. Hieruit blijkt dat inwoners gesteld zijn op een goed onderhouden, groene
woonomgeving. Wij bepleiten daarom: Hou vast aan zo veel mogelijk ecologisch groenbeheer, juist
ook ten behoeve van de leefomgeving van onze inwoners en de biodiversiteit. Besparen op
groenonderhoud in onze mooie groene gemeente is voor wat GGS betreft vooralsnog geen slimme
bezuinigingsmaatregel.
In de kadernota 2020 wordt in de zoektocht naar dekkingsmogelijkheden aangegeven dat er naar een
evenwichtige mix tussen uitgavenverlaging en inkomstenverhoging gezocht wordt. In beginsel kunnen
wij dit volgen. Maar wij maken wel een kanttekening als het gaat om inkomstenverhoging.
In 2019 heeft CijferNieuws.nl een onderzoek gedaan naar de OZB-tarieven voor huiseigenaren in de
provincie Utrecht. Soest blijkt in 2019 het op één laagste OZB-tarief in de provincie Utrecht te
hebben. Het tarief zit in onze gemeente 38% onder het gemiddelde van de provincie!
Er is dus ruimte zou je zeggen, maar….. een mogelijke verhoging van de OZB en met welk
percentage, gaan wij als fractie pas beoordelen bij de behandeling van de begroting in dit najaar. Wij
kunnen nu bijvoorbeeld niet inschatten wat de effecten zijn van een eventuele invoering van het
Ondernemingsfonds.
Los van welke eventuele OZB verhoging, wat GGS betreft, blijft de hondenbelasting vooralsnog
gehandhaafd in de huidige vorm.
Wij zullen slim moeten bezuinigen. In onze ogen hoort daar ook het verschuiven en temporiseren van
de uitvoering bij. Onze fractie is zich ervan bewust dat het hier en daar pijn gaat doen. Maar:
communiceer dit duidelijk en maakt het transparant. Voorwaar geen gemakkelijke opgave!
Daarom wensen wij het college en het ambtelijke apparaat veel wijsheid en sterkte toe in de komende
maanden van wikken en wegen!
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