Lijst 1
Voorzitter,
Een geïnteresseerde Woudenberger die op hoofdlijnen voor de eerste keer voorliggende
begroting doorneemt zou maar zo kunnen denken: “Dit is een niet zo veel aan de hand
begroting van mijn gemeente”. “4 jaar achtereen afsluiten met een positief saldo, een
weerstandsvermogen dat zeer op orde is, ruimte voor nieuw beleid, een stabiele stijging
van de ozb op inflatiecorrectie niveau en reserves die onder controle zijn”. Sterker nog, en
zijn zodanig voldoende reserves in mijn gemeente dat er een deel kan worden ingezet om
de stijgende kosten in het sociaal domein te kunnen dekken.” “Het meeste lijkt binnen mijn
gemeente prima op orde”
En eerlijk gezegd kan ik me zo'n reactie ook nog wel voorstellen. Het klopt allemaal wat
deze geïnteresseerde Woudenberger aangeeft. Maar zo makkelijk komen wij er vanavond
uiteraard niet van af.
Over alle zaken die ik zojuist noemde is de GBW fractie tevreden, de eerste begroting die
het nieuwe college aan ons heeft aangeboden is er een die staat. Grosso modo bleek dit
ook uit de behandeling van de begroting in commissieverband. Schokkende zaken of
nieuwe voorstellen zijn er deze avond niet naar voren gekomen.
Iedere fractie, ook GBW heeft zich, zeer terecht uitgesproken over de zorgen in de zorg.
Het sociaal domein zorgt ervoor dat iedereen scherp is en blijft over met name de kosten.
Hoe houden we de zorg betaalbaar. Tijdens de commissie heb ik namens GBW de conclusie
getrokken dat operationeel de decentralisatie goed werkt. De kleine schans en sinds kort de
coöperatie wordt goed gevonden en zorg wordt adequaat geleverd. Prachtig. Ambitieuze
zorgverleners en een bevlogen directeur zijn de hoofdingrediënten van een coöperatie die
zijn vruchten gaat afwerpen, daarvan zijn wij overtuigd. Maar hoe houden we de kosten
onder controle, een vraag die voor veel gemeenten in Nederland geldt en ook in
Woudenberg, op de korte en langere termijn zonder verlies aan kwaliteit? Wij hebben geen
glazen bol, helaas, maar wel een begroting die met gebruikmaking van een deel van onze
reserves aangevuld met te nemen maatregelen in de komende 4 jaar deze stijging van
kosten onder controle krijgt. In 2022 is het aanspreken van reserves niet meer nodig. En
dat is mooi. Dit uitgangspunt omarmt de fractie van GBW vanavond, maar uiteraard blijven
wij scherp in alle toekomstige financiële rapportages en houden wij vinger aan de pols. Er
is op dit moment geen noodzaak tot ingrijpen. Betekend dat dat ons college niets doet, en
de uitdagingen doorschuift naar de toekomst zoals vilein geopperd in de afgelopen
commissievergadering? Nee absoluut niet, deze begroting toont ons het tegendeel. GBW
geeft met vertrouwen het college alle ruimte om de aangekondigde maatregelen te
effectueren, en mocht er een moment komen dat financieel ingrijpen nodig is beoordelen
we op dat moment het totale plaatje opnieuw. Dat is voor GBW de basis van degelijk
bestuur.
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In de commissievergadering heb ik aangegeven dat ik zou terugkomen op een eventueel
onderzoek naar drugsgebruik in Woudenberg zoals geopperd door collega Molenaar van de
SGP. Navraag leert ons dat op korte termijn een nieuwe nota integrale veiligheid wordt
aangeboden aan de raad. Ik zou collega Molenaar willen willen verzoeken om te wachten op
deze nota en het uitvoeringsplan en daarna bezien hoe we dit onderwerp samen kunnen
oppakken in de uitvoering aan de hand van deze nota integrale veiligheid.
Voorzitter, afrondend wil ik u aangeven dat GBW kan instemmen met de voorliggende
begroting en dat wij als fractie geen amendementen en/of moties aan te bieden hebben.
Tot zover in eerste termijn.

