BETOOG:
Geachte dames, heren (hier of thuis achter het scherm), raadsleden,
college,
Bedankt voor de beantwoording van de vragen en vooral voor het
overzichtelijke document dat voor ligt. Het is jammer dat ieder jaar
de meicirculaire als mosterd na de maaltijd komt. Is hier een
oplossing voor? Anders werken? PPN later? Meicirculaire sneller
verwerken? Wij staan open voor suggesties van de PoHo en zijn
financiële experts.
Rhenens Belang houdt van continuïteit en vergelijkbaarheid. Het
veranderen van opzet, pilot binnen SD, heeft als gevolg gehad dat
binnen SD de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren wegvalt. De
overige programma's wil men in de toekomst ook aanpassen. Tijdens
de technische avond is ons aangegeven dat de jaarlijkse
vergelijkbaarheid in de overige programma's weinig tot niet zullen
veranderen. Wij houden vast aan deze toezegging.
● Risicoknoppen
In de huidige PPN staan een aantal 'risicoknoppen' waar de raad aan
kan draaien om de financiële armslag van de gemeente of een tekort
op de begroting op te lossen. We vergroten dus het risico. Het zijn
boekhoudtechnische maatregelen. De risicoknoppen zijn ook aan
veranderingen onderhevig. In het voorliggend raadsvoorstel wordt
ons gevraagd in te stemmen met de volgorde van de risico knoppen.
Op de tweede plaats staat 'Onderuitputting precario kabels en
leidingen'. Door de Vitens discussie lijkt het onze fractie goed om de
koppeling aan te brengen dat de gelden benut worden ten behoeve
van de inwoners. Rhenens Belang wil het geld dat beschikbaar is van
de precario gebruiken voor projecten die het algemeen belang
dienen, zoals bijvoorbeeld de lastenstijging riool te verminderen of
de Nieuwe Veenendaalseweg eerder aanpakken of schoolroutes
aanpakken of tekorten binnen SD te dichten. Er zijn legio

voorbeelden waar wij dit geld voor kunnen inzetten om de
leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren. Daarom willen wij
dat de precario 'risicoknop' als allerlaatste redmiddel wordt gebruikt.
Wij dienen hierbij een amendement in met het voorstel om punt 2.
'Onderuitputting precario kabels en leidingen' onderaan de risicolijst
te plaatsen.
● Coalitie
Wij lazen in de PPN de volgende zin: 'Het college heeft echter tijdens
de coalitiebesprekingen afgesproken om met minder ruimte onder het
BTW plafond rekening te houden (50% van de ruimte). Dit is een
nadeel van € 155.554.'
Wij dachten 'huh?' Hoe kan een college iets tijdens de coalitiebesprekingen
afspreken. Uiteraard stelden wij hierover een schriftelijke vraag. Het
antwoord dat wij daarop kregen gaf geen antwoord, leek wel of het
bij de verkeerde vraag hoorde. Wij vinden het dus vreemd dat het
antwoord nietszeggend was. Is dit nu de open bestuurscultuur die de
coalitie voor ogen heeft? De zinsnede geeft gebrek aan dualisme aan.
De PoHo had het over een verschrijving. Freudiaanse verschrijving?
Het verbaast ons dat meerdere personen die betrokken waren bij de
totstandkoming van de PPN deze zinsnede niet is opgevallen.
Deze zinsnede geeft een vreemde smaak in de mond. Is dit een valse start
van de nieuwe coalitie en college? Gaat het dualisme langzamerhand
verdwijnen? Deze vragen zijn trouwens retorisch.
● Beleidsvoornemens
Voorliggend document is bijzonder omdat het valt in een periode na
verkiezingen. Vertrekkend college en nieuwe college. Dit gebeurt
gelukkig maar 1x per 4 jaar, normaal gesproken . Er staat dan ook in
dat het beleidsarm is. Tijdens de Cie hebben wij het vergeleken met
dat het niet 'alcoholvrij' is maar 'alcoholarm' er zit dus wel degelijk
alcohol in, en hier bedoelen wij dus beleidsvoornemens mee.

Ons voorstel is om consequent om te gaan met ALLE
beleidsvoornemens en niet alvast op aantal beleidsvoornemens voor
te sorteren. Zodat raad een INTEGRALE overweging kan gaan maken.
Want met deze PPN geeft de raad nl al impliciet haar goedkeuring op
een voornemen zonder de details, doelen etc te kennen.
Wij stellen voor de beleidsvoornemens uit de PPN te halen en in
Begroting te betrekken NADAT raad het bestuursprogramma heeft
goedgekeurd. Zeker omdat er voor 2019 een tekort is.
Men wil een raadsbreed gedragen collegeakkoord. Dan moet men
niet voorsorteren op projecten maar echt met voltallige raad de
keuzeS bespreken en bepalen. Raadsbreed is op basis van
vertrouwen. Er is nu voorgesorteerd op beleidsvoornemens zonder
de overige fracties daarin te kennen. Zijn de coalitiepartners het met
ons een dat dit een valse start betreft?
Daarom dienen wij een amendement in. Eerste goede stap, en enige
manier, om op basis van vertrouwen om de komende vier jaar met
elkaar het beleid te maken. Wij hopen dat coalitie haar wens voor
raadsbreed vorm geeft door deze amendement te steunen. SGP, CU,
PCR en D66 (aankijken): Voeg daad bij woord.
● Sociaal Domein
Het is niet nieuw dat wij ons zorgen maken over het SociaalDomein en ons
grip hierop. De zorg voor onze inwoners staat voorop, niet alleen bij
Rhenens Belang maar ook bij de gemeente. Wij hebben niet het
gevoel dat wij grip hebben over dit domein. Zeker ook omdat wij met
zoveel partners, regels, wetten te maken hebben , waar wij weinig
invloed op hebben.
Integratie Uitkering Sociaal Domein (IUSD) worden per 1 jan 2019
overgeheveld naar algemene uitkering. Dus is niet meer inzichtelijk
welke rijksbijdrage de gemeente ontvangt voor de 3D taken. De

gesloten financiering van de 3D wordt losgelaten. Graag willen wij dat
de raad bepaald hoe men hier financieel en begrotingstechnisch mee
omgaat. Zeker zolang men geen grip heeft op de kosten van SD is
belangrijk dat de raad hier samen met college in optrekt.
In de bijlage F van de PPN wordt aangegeven hoe de gemeente de
taakstelling op de zorgtaken gaat aanpakken. Het zijn vooral
financieel technische maatregelen.
Een van de maatregelen is het opheffen van de Reserve Sociaal Domein.
Dit betekent dat overschotten van SD in algemene reserve vallen.
Met als gevolg dat als er extra geld nodig is binnen SD dit via een
raadsvoorstel moet en dus tijd kost. Rhenens Belang is het niet eens
met het opheffen van deze reserve. Wij hebben hier verschillende
argumenten voor:
1 . Vanwege het Zero-Based begroten zijn er meer risico's op
tekorten.
2. Door opheffen reserve verliest men binnen SD flexibiliteit,
slagkracht en snelheid. We zetten ons aan een ketting.
3. Probleem van tekort is op begroting technische manier opgelost
dit is gevaarlijk en risicovol.
4. De voorstellen zijn geen bezuinigingen. Terwijl overdracht van
Rijksoverheid gepaard ging met taakstelling.
5. De gemeente is nog niet volledig in-control .
Wij willen dus graag de systematiek van gesloten financiering binnen
de drie decentralisaties behouden.
Besluiten over reserves worden tijdens de jaarrekening genomen.
Maar omdat deze maatregel al bij de PPN is betrokken en verwerk
wordt in de begroting willen wij nu alvast een besluit over deze

reserve en dienen daarom een motie in om de reserve Sociaal
Domein voorlopig te handhaven.
Rhenens Belang wil een boodschap geven aan het college dat met
een bestuursprogramma gaat komen: Ook als het goed gaat, moet
men zuinig zijn.
Er zijn donkere wolken zichtbaar aan de horizon, wolken die regen of
storm brengen maar die ook kunnen verdwijnen, dat hangt af van
hoe de gemeente met de situatie omgaat.
Dank u wel voor uw aandacht!
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