Raadsvergadering 27 juni 2019

Voorstel 5 Voorstel tot instemmen met de Kadernota 2020-2023

Dank u voorzitter,
De Kadernota die nu voorligt is er één in mineur:
-

-

De financiële uitgangspositie is voor de komende jaren aanzienlijk verslechterd ten
opzichte van de begroting 2019 en de vorige Kadernota.
Er is een forse toename van het tekort op het Sociaal Domein. We worden
geconfronteerd met kostenstijgingen.
De meicirculaire Gemeentefonds valt tegen.
We zouden graag de afspraken die alle partijen gezamenlijk hebben gemaakt in het
Bestuursprogramma realiseren, om onze gemeente te blijven verbeteren en pas te
houden met nieuwe ontwikkelingen. Zoals klimaatadaptatie, energievoorziening,
zoetwatervoorziening, mobiliteit, leefbaarheid van onze grote en kleine kernen.
Ter dekking behelst het voorstel een grote greep uit de IBP-middelen, en uit het
weerstandsvermogen, naast belastingverhogingen en bezuinigingen.

Het totaalbeeld baart het CDA grote zorgen. Financiële duurzaamheid vinden wij erg
belangrijk:
- Hoe houden we de uitgaven betaalbaar voor de Gemeente ?
- En de lasten betaalbaar voor onze burgers?
- En hoe maken we toch stappen vooruit voor klimaatadaptatie, economische bedrijvigheid,
woonomgeving, veiligheid en welzijn van onze burgers?
Daarom is het CDA constructief kritisch en doet het een aantal aanbevelingen voor de
implementatie van deze Kadernota.
Voorzitter,
Over de dekking van de tekorten. In 2018 was de gemeente zo verstandig de stijging uit het
gemeentefonds niet meteen volledig uit te geven. In plaats daarvan kwam er de zogeheten
“IBP-reserve ”. Nu het financieel minder goed gaat, komt die reserve goed van pas. CDA
vindt dat zo gauw het beter gaat, we verder moeten doorgaan met besteding aan
toekomstbestendigheid: met als belangrijkste de klimaatadaptatie en de energietransitie.
Daarnaast heeft de gemeente een gezond weerstandsvermogen om risico’s op te vangen.
Daar gaat nu een flink stuk af voor noodzakelijke investeringen.
We moeten oppassen dat het weerstandsvermogen niet te veel afneemt de komende jaren.

Voorzitter,
De vraag is kan er ergens op bezuinigd worden ?
De loonsverhoging is een gevolg van CAO-afspraken, de prijsstijgingen in de Grond- Weg- en
Waterbouwsector laten zich niet sturen.
Op de uitgaven in het Sociaal Domein en de uitgaven van de Gemeenschappelijke Regelingen
is onze invloed beperkt. We zijn maar 1 van de deelnemende Gemeenten. De meerderheid
beslist.
De Rijksbijdragen in het Sociaal Domein zijn onvoldoende om steeds toenemende uitgaven
te dekken. De bodem van de reserve Sociaal Domein raakt in zicht terwijl de vraag naar
Jeugdzorg toeneemt. Een zorgelijke situatie.
CDA vindt het belangrijk dat we als Gemeente blijven inzetten op voldoende Rijksbijdragen.
En in het Sociaal Domein en bij de Gemeenschappelijk Regelingen moet de gemeente blijven
aandringen op kostenbesparing door meer efficiency, meer samenwerking in de hele keten.
Andere uitgavenposten kunnen we wel zelf op sturen:
Zoals de omvang van onze personeelsformatie. De nieuwe organisatie slank houden, heel
kritisch kijken naar groei met extra formatieplaatsen. De bezuiniging die de nieuwe formatie
in 2023 oplevert dan ook slim inzetten.
Voorzitter,
Bij het wensenlijstje uit het Bestuursprogramma is nu wel realiteitszin nodig. Want de
financiële situatie is nu slechter dan ruim een jaar geleden toen het Bestuursprogramma
werd geschreven.
-

Het Masterplan Nieuwdorp wordt fors duurder door prijsstijgingen. Het is daarom goed
om, zoals voorgesteld, een herberekening te doen van het gekozen model 4 en uitgaven
uit te smeren naar 2024 en 2025. Het blijft een belangrijk project: vernieuwing
dorpshuis, huisvesting van de school, milieumaatregelen, en niet te vergeten de
initiatiefkracht en de inwoners van het dorp zelf.

-

De continuïteit van de uitvoering van de Nota Sport en Bewegen, van steun aan cultuur,
en van de uitvoering van het Toeristisch Recreatief Actieplan 2019-2023 zijn
onontbeerlijk. Volgens het CDA is nu ook het moment om met de toeristische sector de
afspraken over hun bijdragen nog eens goed te bezien. En daarbij de invoering van een
toeristenbelasting per 1 januari 2020 ernstig te overwegen.
Want het toerisme in Borsele is behoorlijk toegenomen. Toeristen gebruiken onze
voorzieningen. Logisch dus dat deze gebruikers gaan meebetalen. In andere Zeeuwse
gemeenten werkt dat ook zo. Met een bedragje van bijvoorbeeld 1 euro p.p.p.n. kunnen
we een deel van de kosten dekken.

-

We willen de burgers graag meer betrekken. Het project B2030 is een goed voorbeeld.
Jongeren moeten meer betrokken worden. Zoals via de jeugdburgemeester. We horen
we graag welke voortgang er gemaakt is om op 6 oktober de jeugdburgemeester te
kunnen inhuldigen.

We constateren ook dat er wensen uit het Bestuursprogramma zijn aangehouden. Dat kan
op dit moment niet anders. Zoals de rondweg Hoedekenskerke. Hopelijk komt van uitstel
geen volledig afstel, want de problematiek van het verkeer bij Langeweegje en
Hoedekenskerke gaat niet vanzelf over. We wachten op financieel betere tijden. In de
tussentijd ziet het CDA graag dat er gekeken worden naar verdere lokale
verbetermaatregelen.
In het Bestuursprogramma hebben we afgesproken dat we qua lasten voor de burgers een
van de goedkoopste gemeenten van Zeeland willen blijven.
De afgelopen jaren, toen het financieel tij mee zat, is de inflatie niet aan de burgers
doorberekend, en is de OZB niet verhoogd.
Nu gaat het financieel minder goed. We kunnen we nu niet anders dan de lasten iets te laten
stijgen, maar niet te veel. Met de stijging dekken we nog niet de werkelijke kosten.
Voorzitter,
Samenvattend doet het CDA bij deze Kadernota de volgende aanbevelingen:
• Wees zeer behoudend met algemene uitgaven uit de IBP-reserve. Blijf deze reserve
inzetten voor toekomstbestendigheid. Wees ook behoudend met besteding van het
weerstandsvermogen.
• Laat de lastendruk voor de burger zo min mogelijk oplopen.
• Blijf binnen de GR’s en het Sociaal Domein inzetten op kostenbesparingen.
• Blijf bij het Rijk aandringen op adequate compensatie van extra uitgaven voor aan de
Gemeente gedelegeerde taken.
• Geen uitbreiding van de personeelsformatie, bovenop de formatie bij de nieuwe
organisatie
• Ga met de toeristische sector in gesprek over invoering van toeristenbelasting, indien
mogelijk per 1 januari 2020.
• We kijken uit naar de inhuldiging van de jeugdburgemeester op 6 oktober.
• Al met al laat soberheid onze financiële leidraad zijn.
Met deze aanbevelingen stemt het CDA in met de Kadernota.
Dank u.

