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Voorzitter, collega’s en inwoners van de gemeente Soest 

De fractie van GGS is verheugd dat alle afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord 

financieel zijn vertaald en dat er een sluitende meerjarenbegroting is. Wij vinden echter ook 

dat wij verder moeten kijken en constateren dat de situatie er dan minder rooskleurig uit 

ziet. Als gevolg van hetzelfde coalitieakkoord moeten er op termijn investeringen gedaan 

worden waar nog geen prijskaartje aanhangt. De begroting houdt rekening met de 

belangrijkste ambities maar geeft ook aan dat niet alles kan en dat er wensen over zullen 

blijven. Een voorbeeld daarvan is de intensivering van de biodiversiteit binnen de bebouwing 

van Soest, die niet gecorrigeerd is. Wij betreuren dit.  In de context van de totale begroting 

hebben wij hier wel begrip voor. De komende jaren moeten wij samen slimme keuzes 

aanbrengen in de prioriteiten en focus, want wij realiseren ons dat niet alles kan.  

De 1e prioriteit is het uitvoeren van de ‘Taskforce bouwen en wonen’ 

Zeker na het lezen van het rapport van AT OSBORNE als onderdeel van het onderzoek 

‘Taskforce Bouwen en wonen’ is het voor onze fractie klip en klaar.  Als wij alle ambities ten 

uitvoer willen brengen is het noodzakelijk dat wij onze ambtelijke organisatie op orde krijgen 

en beter ondersteunen.  

Het rapport is helder in zijn conclusie: De gemeente Soest is nog niet klaar om opgavegericht 

te werken. De randvoorwaarden zijn hiervoor onvoldoende ingevuld. Eerst moet ‘de basis op 

orde’ zijn.  

Het is goed om te constateren dat deze begroting anticipeert op de te nemen maatregelen 

om onze ambtelijke organisatie op niveau te brengen. Wel hopen wij dat de middelen die er 

nu voor worden ingezet, voldoende zijn om alles te kunnen uitvoeren. Zeker ook gezien de 

nieuwe stikstofuitspraak. 

Echter, wij hebben ook te maken met inflatie 

Helaas is het zo dat ook onze euro’s door de inflatie steeds minder waard worden. Ook bij de 

gemeente zal dit ons parten gaan spelen. Zeker als wij eens goed kijken naar alle 

werkgebieden waarvoor nieuw beleid moet worden vastgesteld. Financieel gaat dit er heel 

anders uitzien, maar wij moeten onze kop uit het zand blijven houden!  Na iedere 

herziening, beleids- en visie- vaststelling, zullen we de financiële consequenties goed in 

beeld moeten krijgen en houden. 

Het zijn moeizame tijden met een stapeling van diverse crisissen waardoor de inwoners het 

niet gemakkelijker hebben. Het kabinet trekt opnieuw miljarden uit om de pijn van de 

stijgende energierekeningen te verzachten. Wij juichen dit toe.  Het leed is anders niet te 

overzien.  
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Het prijsplafond en de tegemoetkoming op de energierekening kunnen echter niet jaren 

blijven doorgaan. Voor 2023 is het nu geregeld, maar als samenleving kun je deze 

miljardensteun niet blijven opbrengen.  

Gelukkig is de afgelopen tijd gebleken dat veel mensen steeds duurzamere keuzes maken. 

Mensen eten minder vaak vlees, douchen korter en laten de auto wat vaker staan. Maar dit 

is helaas niet genoeg, er moet meer gebeuren. Onze fractie vindt het daarom zaak om onze 

inwoners en bedrijven te helpen om nog minder energie te gaan gebruiken. Op pagina 45 

van de begroting onder het kopje ‘Gebouwen omgeving verduurzamen’ stelt het college 

voor om in 2023 een lokale isolatieaanpak op stellen die aansluit bij onze lokale aanpak 

rondom energiebesparing. Wij vinden dit te laat, wij willen al in 2024 resultaat zien. College: 

zorg voor meer focus en regel dat de aanpak hiervan gereed is in het 1e kwartaal van 2023. 

Vraag aan het college:  

Bent u het met onze fractie eens dat wij als gemeente haast moeten gaan maken om de 

bebouwde omgeving te verduurzamen? Dat wij zo snel mogelijk tot verdere uitvoering 

overgaan zodat wij uiterlijk in 2024 een forse energiebesparing gaan realiseren? En dat 

hierdoor de betaalbaarheid van energie voor onze inwoners op redelijke termijn wordt 

verbeterd? Kunt u aangeven of de huidige begrote middelen voldoende zijn om de lokale 

isolatieaanpak na voren te halen?  

Een andere focus die wij als GGS toejuichen is om een aantal woningbouwproject, met name 

in Soesterberg vlot te trekken en te komen tot de invoering van zelfbewoningsplicht voor 

koopwoning tot € 355.000,--. Voor GGS geldt als absolute voorwaarde hierbij, dat de 

rioolvoorzieningen verbeterd moeten worden en dat er groen, energieneutraal en 

klimaatadaptief gebouwd moet worden! 

Tijdens de coronapandemie is eens te meer gebleken hoe belangrijk een goede gezondheid 

is en hoezeer mensen een gezonde omgang met elkaar nodig hebben. Thuis, sociaal en op 

het werk. De nieuwe Visie Sociaal Domein kan nog niet vertaald worden in de begroting, 

maar wij zien uit naar de verdere uitwerking.  

Onze fractie is enthousiast over de uitbreiding van het inlooppunt voor inwoners die 

financiële problemen hebben of in de problemen dreigen te komen. Het extra budget uit de 

gelden naar aanleiding van de toeslagenaffaire wordt daarvoor ingezet. Maar is dit wel 

voldoende? Alle ellende in de wereld, de hogere grondstofprijzen en inflatie zullen voor de 

inwoners financiële problemen blijven veroorzaken.  Hier lijkt voorlopig nog geen eind aan te 

komen. Dit alles baart ons zorgen en wij vragen ons af of er wel voldoende middelen 

beschikbaar zijn om alle inwoners die het echt nodig hebben ook daadwerkelijk te kunnen 

helpen.  

Daarom de volgende vraag aan het college:  
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Kunt u ons verzekeren dat alle inwoners die geholpen moeten worden ook echt de juiste 

hulp krijgen? Daarbij rekening houdend met de menselijke maat. Met andere woorden: 

wordt bij dit voornemen daadwerkelijk het open einde principe gehanteerd? 

Tot slot, voorzitter: 

Het zijn moeizame tijden met een stapeling van diverse crisissen waardoor de inwoners het 

niet gemakkelijker hebben. Als gemeente moeten wij maatregelen blijven treffen om onze 

toekomst als gemeenschap te borgen. De ons voorliggende begroting vindt GGS in zijn 

algemeenheid degelijk, realistisch en goed te verdedigen. Maar: niet alles kan!  

Wij verwachten een brede steun van alle partijen uit deze raad. Wij wensen het College veel 

sterkte en succes toe bij uitvoering.    
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