
 
 
De PvdA heeft tegen de begroting voor 2016-2019 gestemd. Ik wil hier de belangrijkste argumenten voor dit 
drastische besluit geven. Wilt u hierover van gedachten wisselen, mail gerust: lhertogh@bodegraven-reeuwijk.nl. 
 
1. In de lokale media heeft het college een “begroting op een A4tje” gepubliceerd. dit was een toezegging op de 

motie van de PvdA in het voorjaar: maak de begroting nu eens inzichtelijk voor de inwoners op 1 kantje? Hij ziet 
er erg leuk uit, op dat gebied hebben we kwaliteit in huis, de complimenten. De inhoud is bij nadere beschouwing 
bedroevend. Herhaling van het aloude ronkende persbericht: “de begroting sluit, hoera, niets aan de hand”. De 
schuld van 150 miljoen werd gemakshalve niet gemeld, du ook niet het feit dat we per jaar bijna 5 miljoen aan 
rente kwijt zijn. Het A4tje riep veel vragen op in mijn omgeving: 

- Jij zegt dat de gemeente er zo slecht voor staat, we houden bijna 1,5 miljoen over, waarom moet dan onze 
bibliotheek dicht?  

- Hoeveel geven we nu uit aan de sport?  
- Wat is de gemeentelijke inkomstenbron “Reservemutaties”? 
- Wat kost dat ambtenarenapparaat nu eigenlijk? 
- Hoeveel rente betalen wij op die grote leningen waar jij het altijd over hebt? 
De PvdA gaat in het voorjaar zelf aan de slag om dit idee beter uit te werken. 
 
2. Er is nog steeds geen efficiënt re-integratieprogramma voor mensen zonder werk. Dat is des te meer schrijnend 

omdat onze gemeente achter blijft met het aantal beschutte banen en met het aantal garantiebanen. De 
(voormalige) Wajongers dreigen ook uit het gezichtveld te verdwijnen omdat ze geen uitkering meer krijgen.  

We hebben opnieuw om een goed plan gevraagd, komt zeer binnenkort is ons beloofd…… eerst zien en dan 
geloven. 
 
3. Schrijnend is het doorberekenen van de “vermeende winst op de Jeugdhulp door een stevige nacalculatie”. We 

zijn nog geen jaar bezig, er ligt de noodkreet van de Kinderombudsman dat de bereikbaarheid van deze hulp in 
gevaar is. En wat doen wij: de komende 4 jaar onze begrotingswinst pakken op dit kwetsbare onderwerp.  

De PvdA heeft een Amendement ingediend om deze voorbarige bezuiniging op Jeugdhulp uit de 
meerjarenbegroting te schrappen tot we het Sociale Domein hebben kunnen evalueren in 2016. Dit 
amendement heeft het niet gehaald, alleen GL en VVD stemden voor, dank daarvoor! 
 
4. Dit college rekent zich nog steeds rijk met de grondexploitaties. Met andere woorden, dit college denkt nog 

steeds dat we de komende jaren opeens veel grond gaan verkopen en veel geld gaan verdienen. 
- Waar staat in het A4tje dat we 6 miljoen hebben moeten bijlenen om het gat in de begroting van 2015 te dichten 

omdat de huizenverkoop tegenviel? Waarom berekenen we die tegenvaller uit 2015 niet door in onze 
verwachtingen voor 2016?  

- Waar staat een reële inschatting van de gevolgen voor de grondexploitaties, en dus voor de begroting, als we nu 
eindelijk eens werkelijk gaan bouwen voor de behoefte? En we hebben echt meer Soc. Huurwoningen en 
goedkope koopwoningen nodig. Ook huizen net boven de huurgrens zijn er nauwelijks.   

De woonvisie is een goede start, maar als we daar al weer beginnen over afkopen van de verplichting tot 
20% Sociale Woningbouw, is dat dan bouwen voor behoefte van de inwoners? Is dat niet bouwen voor de 
behoefte van de ontwikkelaars en proberen zo veel mogelijk geld binnen te harken i.p.v. inwoners van dienst 
te zijn? 



 
Conclusie: De PvdA was voorzichtig optimistisch na de Kadernota maar is teleurgesteld over de Begroting en de 
Begrotingsbehandeling.  
 
Lisbeth Hertogh- van der Laan, fractievoorzitter PvdA. 


