Algemene beschouwingen, 11 juli 2019
Voorzitter, u mag gerust weten dat ik behoorlijk lang naar mijn lege computerscherm
heb zitten staren voordat ik uiteindelijk deze algemene beschouwing heb kunnen
schrijven.
De grote vraag voor mij was: hoe kun je een goede, inhoudelijke algemene
beschouwing houden zonder te veel vooruit te lopen op de kerntakendiscussie?
Hoe voorkom je dat je alvast voorsorteert zodat die discussie niet meer helemaal
open gevoerd kan worden?
Hoe voorkom je dat er nu, bij de Kadernota, alvast beslissingen genomen worden die
verregaande gevolgen hebben?
Maar ook, en dan denk ik aan de financiële situatie van de gemeente, hoe voorkom
je het gevoel dat er niets meer mogelijk is en dat er de komende jaren enkel nog op
de spreekwoordelijke winkel gepast kan gaan worden?
Toen de huidige coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 nog in de
onderhandelingsfase zat, kregen wij een financieel overzicht met de stand van zaken
op dat moment: er was een begrotingstekort van 2,8 miljoen euro; voor het sociaal
domein wachtte een taakstelling van 2,6 miljoen euro en verder stonden er nog een
flink aantal pm-posten (plannen voor later, zonder bijbehorende prijskaartjes) in de
begroting.
Op dat moment realiseerden wij ons terdege dat dit een raadsperiode zou worden
van verantwoordelijkheid nemen, van het eerlijke verhaal vertellen, van eenvoudige
en effectieve plannen maken en van efficiënter werken.
Zo hebben wij de plannen van het zwembad aangepast, hebben wij geen grote dure
wensen opgeschreven en hebben wij besloten dat de energie vooral gestoken moet
worden in die zaken die het meeste nodig zijn, zoals:
•

•
•

•

het eindelijk realiseren van die woningen waar de meeste behoefte aan is
zoals sociale koop- en huurwoningen voor eenpersoonshuishoudens, voor
ouderen, voor urgenten, voor spoedzoekers en voor mensen die tijdelijk een
onderkomen nodig hebben;
het volop inzetten op duurzaamheid in alle facetten;
het betaalbaar houden van de kosten van het sociaal domein zodat er
voldoende geld is en blijft voor de mensen die dit het meeste nodig hebben en
voor de programma’s die het hardste nodig zijn;
en in het veranderen van de manier van werken en besturen zodat deze
aansluit aan de veranderde tijd waarin inwoners meer betrokken willen zijn bij
de beslissingen die genomen worden.

Bovengenoemde zaken moeten op een eerlijke, eenvoudige, effectieve en efficiënte
wijze verwezenlijkt worden. Dus geen vage verhalen, geen ingewikkelde plannen en

geen onnodig extra werk creëren door moeilijk uit te voeren beleid vast te stellen. Op
zich geen moeilijke opdracht zou je denken, maar in de praktijk verliezen wij ons al
snel in te veel details en voor wij het weten zijn wij avonden lang druk in de weer met
ingewikkelde amendementen of met moties die soms weinig toegevoegde waarde
hebben.
Wij moeten ons afvragen of dat is hoe wij als raad willen functioneren.
Willen wij vooral binnen zitten vergaderen of willen wij zoveel mogelijk praten en
overleggen met onze inwoners, al dan niet op locatie?
Progressief Ermelo is trots op wat tot nu toe bereikt is in deze raadsperiode.
Grote en grootse zaken, maar ook ogenschijnlijk kleine besluiten met een grote
impact.
•
•
•
•

De plannen voor De Hooge Riet beginnen gestalte te krijgen;
het bestemmingsplan voor Strand Horst is vorige week vastgesteld;
er komt een prachtig nieuw sportpark met zwembad en sporthal;
het gemeentehuis wordt op dit moment verbouwd tot een duurzaam huis van
(en voor) de gemeente waar in de volgende fase de nieuwe Dialoog bij
aangebouwd zal worden;
• er wordt volop gewerkt aan de Wijk van de Toekomst;
• de verkleuring van Kerkdennen is een stap verder gekomen;
• het onderhoud van de openbare ruimte krijgt weer de zorg die het verdient;
• er is een verordening voor sociale woningbouw vastgesteld;
• achter de schermen wordt gewerkt aan jongerenhuisvesting;
• het centrum voor Jeugd en Gezin heeft een belangrijkere rol als toegangspunt
en kenniscentrum voor alle jeugdzaken gekregen;
• het aangenomen initiatiefvoorstel om een dementievriendelijke gemeente te
worden;
• de oprichting van en aansluiting bij de stichting Leergeld;
• en de succesvolle start van het Maatschappelijk raadsprogramma
om maar een paar punten te benoemen.
Een mooie start dus voorzitter, maar dit betekent niet dat wij al klaar zijn.
Na het zomerreces gaan wij verder met het Maatschappelijk raadsprogramma, deze
keer over het onderwerp Wonen: hoe, wat en waar?
Ook gaan wij van start met de volgende, de laatste, fase van de Kerntakendiscussie.
Inwoners zijn bevraagd, de gegevens zijn verzameld-en-geanalyseerd en in
september is het de taak aan ons allemaal, om aan de hand hiervan keuzes te
maken.
Want dat er nu echt keuzes gemaakt moeten worden is duidelijk.
Hebben wij dit in het verleden dan niet gedaan?

Jazeker wel, maar wij allemaal – ja, alle partijen - hebben er toen ook al dan niet
bewust voor gekozen om vooral ook veel zaken voor ons uit te schuiven.
Dat kan nu niet meer, die tijden zijn voorbij.
Dit komt mede door alle extra taken die bij de gemeenten zijn terechtkomen zonder
de daarvoor benodigde gelden, maar ook door onze leeftijd als gemeente; een
leeftijd die met zich meebrengt dat veel gebouwen en faciliteiten aan vervanging of
verbouwing toe zijn.
Daarom moeten wij de knop omzetten.
Behalve kiezen voor zaken die wij echt belangrijk vinden, moeten wij ook meer
inkomsten genereren…
Belastingverhogingen zijn voor niemand leuk, niet voor de inwoners, niet voor de
ondernemers, niet voor de recreanten, maar ook niet voor de politieke partijen.
Je maakt er immers geen vrienden mee.
Maar dat mag niet als excuus gebruikt worden om het dan maar niet te doen.
Na vele jaren van enkel inflatieverhogingen is het niet alleen noodzakelijk, maar ook
goed verdedigbaar om het nu wel te doen.
Het voorzieningenniveau in Ermelo is hoog, daar hebben wij allemaal profijt van,
zowel de inwoners als de ondernemers als de recreanten.
Nu zeggen dat wij de financiën ook best op orde kunnen krijgen zonder of met hele
kleine belastingverhogingen, is weglopen voor de waarheid en vertelt niet het eerlijke
verhaal.
Iedereen weet dat je moet leren van gemaakte fouten, ook de fractie van Progressief
Ermelo.
Dat betekent dat wij niet meer ongebreideld met de spreekwoordelijke kaasschaaf
aan de gang zullen gaan of vervelende keuzes voor ons uit zullen blijven schuiven.
Ook het putten uit de reserves is voorbij, al was het maar omdat die er nauwelijks
meer zijn.
Wij zullen keuzes moeten maken.
Keuzes die niet ingegeven zijn enkel door de noodzaak om te bezuinigen, maar
keuzes die uit overtuiging gemaakt kunnen worden omdat het op een andere wijze
misschien wel eerlijker, eenvoudiger, effectiever en efficiënter kan.
Wat voor een gemeente willen wij zijn?
Die keuze hopen wij in de maanden na de zomervakantie te kunnen maken bij de
kerntakendiscussie.
Ons handvat daarbij komt uit het voorwoord van ons coalitieakkoord Dichterbij:
“Uitgangspunt bij alle te nemen besluiten zal zijn, dat het bijdraagt aan een goede
leefomgeving; iedereen telt mee.

Duurzaamheid, betrokkenheid, veiligheid en zorgzaamheid voor mens en natuur
staan op de eerste plaats.”
Tot slot voorzitter, wil ik namens de fractie van Progressief Ermelo graag alle
medewerkers van de gemeente Ermelo bedanken voor hun inzet, hun hulp en het
delen van hun kennis gedurende het afgelopen raadsseizoen. Zonder deze zouden
wij ons werk als raadsleden niet naar behoren en zeker niet met zoveel genoegen
hebben kunnen doen.

