
Inbreng kadernota 2019 – D66 
 
Een prachtig, qua schrijfstijl leesbare kadernota ligt voor ons.  
En dan komt er een hele dikke punt, want wat staat daar nou eigenlijk? 
 
We komen 400.000 euro te kort, dat is inmiddels wel duidelijk. Wat echter een 
stuk minder duidelijk is, is waar wij dan uit kunnen kiezen. Wat kan waarvoor in 
de plaats komen.  
Goed, we begrijpen dat er gevraagd wordt om onze eigen inzichten en dat “alles”  
mogelijk is. 
 
Burgerinitiatieven 
Iets wat wij een warm hart toedragen echter wat wij niet goed begrijpen is het 
volgende:  
 

• Een paar maand geleden werden wij aangenaam verrast door het mooie 
voorstel van de inwoners om de sloot in de gentiaan op te knappen. Een 
klein miljoen, het was echter prachtig in elkaar gezet, goed over 
nagedacht en getuigde van een waardevolle inbreng van onze inwoners. 

 
• Nu een paar maand later, komen we 400.000 euro te kort, deze begrijpen 

wij niet.  
Wist niemand een paar maand geleden dat we hier tegen aan zouden 
lopen, was een waarschuwing vooraf niet handiger geweest. 
 

Wij zouden dan gekozen hebben voor een gefaseerde realisatie van de sloot in 
de Gentiaan. 
Geld wat er namelijk niet is, kunnen we ook niet uitgeven. Op is Op heb ik mijn 
kinderen altijd voorgehouden en die term is voor iedereen duidelijk. 
 
Want dat is wat bezuinigen inhoud , iets nalaten omdat er geen geld voor is. 
Geen 10% ozb verhoging bij de inwoners gaan halen omdat we ons niet op tijd 
hebben gerealiseerd dat de omgevingswet er aan zit te komen, de AVG wat van 
ons gaat vragen en zo meer. Het kan niet anders dan dat dit extra capaciteit van 
ambtenaren van ons vraagt. 
 
Werkdruk bij ambtenaren 
Het is ons te gemakkelijk om te zeggen dat de werkdruk bij de ambtenaren te 
wijten valt aan vragen vanuit de raad. Vragen bij onduidelijkheden zijn wij als 
raadsleden verplicht te stellen, dit zijn wij aan onze kiezers verschuldigd. 
Duidelijke communicatie en transparantie vanuit het college helpt ook wanneer 
het om vragen gaat. 
Neem deze kadernota nu, die schreeuwt toch om vragen.  
Dus toch graag ook een beetje hand in eigen boezem wanneer u het ons vraagt. 
Trouwens is het gehele personeelsbeleid geen raadsgebied, enkel en alleen 
wanneer er vanuit de organisatie extra geld wordt gevraagd en dat was tot op 
heden nog nooit gebeurd. Wij hadden dat met liefde voor u vrijgemaakt. 
 
 
 



Vierhonderdduizend euro waar halen wij die vandaan? 
 
 
Bijvoorbeeld door onze moties betreffende: 

• De sloot: laten we deze gefaseerd gaan realiseren 
• Het voormalige kerkgebouw: vertel ons vandaag wat resultaten en laat 

ons bepalen of het nog rendabel is om er mee verder te gaan (niet koste 
wat het kost). En by the way: begin in elk geval met het CMD in de plint 
zijn intrek te laten nemen. 

 
• Laten we onderzoeken (en wat mij betreft hoeven daar geen meerdere 

mensen naar te kijken) of er een uitbreidingsmogelijkheid is qua toerisme, 
een vakantiepark, kamperen bij de boer, een camper 
overnachtingsmogelijkheid etc., zodat we de exploitatie-opbrengsten 
verder kunnen verhogen. 

 
De grootste vraag blijft wanneer je voor deze kadernota kiest, waar kies je dan 
voor, waar ben je voor en waar ben je tegen. 
Het is niet mogelijk tegen windmolens te zijn en daarbij de gehele post 
duurzaamheid daarvoor aan te wijzen. Wij weten niet eens of daar de 
windmolens in zijn opgenomen. 
 
Kadernota?  

 
Wat voor ons ligt is geen kadernota, onze speerpunten liggen bij duurzaamheid, 
veiligheid en burgerparticipatie, maar wij hebben geen flauw idee hoe dat 
financieel in de diverse hoofdstukken is onderbouwd. 
Wij kunnen dus op basis van deze kadernota geen verdere beslissingen nemen 
en kunnen deze ook niet vaststellen. 
 
 
Wij verwachten van het college dat er een gefundeerd voorstel komt. 
 
 
 
 
 
 


