
 
 

Algemene beschouwing van de GGS uitgesproken fractievoorzitter Jan Paauw 
op 1 november 2018 

Voorzitter,  

De Begroting 2019, is voor een deel de vertaling van het coalitieakkoord. 
Logischerwijs zijn er weinig wijzigingsvoorstellen vanuit onze fractie.  

Om te beginnen willen wij het college van B&W en de ambtelijke organisatie  een 
groot compliment geven. Niet alleen voor deze begroting maar ook voor de heldere 
antwoorden  op onze schriftelijk vragen! 

Een groot aantal onderwerpen komen de komende jaren regelmatig terug in onze 
raad. De consequenties van onze besluiten zullen impact hebben op het dagelijks 
leven van onze inwoners. Daarom willen wij nogmaals benadrukken dat  het 
belangrijk  is dat onze inwoners vanaf het begin worden betrokken bij de 
planvorming. 

Gezien de beperkte tijd zal ik ingaan op klein aantal  onderwerpen. Daarbij is het 
uitgangspunt  ‘dat wij als gemeente meer die regie moeten gaan voeren om 
uiteindelijk realistische doelstellingen te bereiken’. 

Zeker als het gaat om, waar en voor wie willen wij bouwen binnen de rode contouren.  
‘Het masterplan Wonen’ wordt het belangrijkste  instrument  om de regie te bepalen.  
Onze fractie is wel van mening dat er op korte termijn moet worden gestart met 
bouwen  voor senioren. Het terrein ‘Orlando’ is voor ons de eerste optie’.  

Vraag aan het college:  Kunt u ons toezeggen dat nieuwbouw voor senioren op het 
perceel Orlando daadwerkelijk wordt gerealiseerd voor  het einde van deze 
raadsperiode?  

Daarnaast zijn wij voorstander  in te zetten op meer sociale woningbouw. De oude 
regel 40/60, in ere te herstellen, is voor ons bespreekbaar.  

Het huidige duurzaamheidplan zal,  wat GGS betreft,  moeten worden aangepast. Dit 
omdat, het huidige doelstelling voor 2030  niet realistisch is.  

Er moet een uitvoerbaar  plan komen met steeds doelen op verschillende ijk 
momenten. Nieuwe technisch ontwikkeling mogen  wij niet uitsluiten om uiteindelijk 
minder Co2 uitstoot te realiseren.   

Dit kunnen wij als gemeente niet alleen. De hulp van al onze inwoners is nodig. Wat 
GGS betreft, zullen nu in eerste instantie ons moeten richten  om meer gebruik te 
maken van zonne-energie en isoleren van de eigen woning en bedrijf.  

 



 
 

Wij  realiseren ons, dat vaak de financiële middelen van burgers onvoldoende zijn om 
daaraan te beginnen. Mogelijk dat het verhogen van de  Duurzaamheidslening naar  
30.000 euro kan helpen. 

Vraag aan het college:  zou u op korte termijn willen onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om de huidige duurzaamheidslening regeling aan te passen? 
Waarbij het maximale leenbedrag wordt op getrokken tot € 30.000 welke wordt 
gekoppeld aan de woning i.p.v. op de aanvrager persoonlijk?   

Betreft het Sociaal Domein: 

Onze fractie maakt zich zorgen over de financiële uitvoerbaarheid van het Sociaal 
domein pakket.  

De labeling vanuit de centrale overheid, vervalt vanaf 2019. De verwachte tekorten 
op het sociaal domein zullen ons dwingen om keuzes te maken. Vooruit lopend 
daarop wenst onze fractie nu al aan te geven dat bij vaststelling van de  financiële 
kaders vanaf 2020.  Er rekening wordt gehouden om kwetsbare senioren en jeugd in 
iedere geval voldoende hulp te kunnen bieden.   

 Tot slot  

Of alle plannen financieel uitvoerbaar zijn is nog niet duidelijk. Daarom wenst onze 
fractie heel nadrukkelijk nu aan te geven dat de voorstellen, die naar de raad komen, 
zijn  voorzien van een  businesscase.  In deze businesscase verwachten wij ook 
informatie over de gevolgen voor het milieu. Want uiteindelijk moeten wij bij ieder 
besluit ook de alle effecten kunnen beoordelen en ons streven naar minder CO2 
uitstoot moet integraal zijn! Dit zal uiteindelijk helpen om Soest te verduurzamen! 

 

 


