Tussenbalans en Kadernota
Een ander college, een andere manier. Dat klopt maar nu na twee jaar gaan we
langzaam over tot de orde van de dag. Zo verkeerd waren voorgaande colleges
ook niet; inmiddels hebben we te maken met andere tijden en plukken we nog
steeds de vruchten van vroegere inspanningen. Dan kijk ik bijv alleen al naar
onze spaarpot.
Vz, Lof voor het initiatief van de University college en de Samenwerking binnen
Drechtsteden. Binnen de Drechtsteden zijn met name de laatste 6 maanden
meters gemaakt en dat heeft het fletse profiel nodig. Duurzaamheid is terecht
een pijler in deze tijden maar… met alle grootste plannen die het college heeft,
wordt dichter naar de burger, dicht bij eigen huis denken, weleens vergeten.
Dat wil D66 benoemen als aandachtspunt. Ik kom daar later in mijn
woordvoering op terug.
Kritisch zijn we op taskforces Overlast en Huisvesting Arbeidsmigranten. Jammer
genoeg is er bij de laatstgenoemde destijds geen nulmeting gedaan; dan wordt
het moeilijker om de resultaten te duiden. Het beleid heeft twee kanten: betere
veilige woonomstandigheden voor de huurder; daar is iedereen voor maar het
gaat nu doorslaan als we kijken naar de voorstellen… geen stap terug durven te
doen omdat we nieuwe bewoners uit Roemenie en Bulgarije verwachten. Dan zal
toch de werkgelegenheid voor deze doelgroep toch wat meer moeten aantrekken
dan de afgelopen jaren. Kijkende naar de bijna stilstand in aantal van onze grote
projecten hebben we hier twijfels over.
Over de grote projecten hebben we bij de jaarrekening gesproken en volstaat
D66 met de opmerking dat dit college er nog niet in slaagt het Belthurepark en
Maasterras weer vlot te trekken. Komend jaar zullen we er over spreken
Ik ben het met een ieder eens die zegt dat de Overlast in de Colijnstraat minder
is geworden maar ook hier geldt: kijk naar meer samenwerking van alle partners
om financiele middelen binnen de perken te houden. Betreffende financien geldt
dit ook voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch; heel fijn dat er nu een akkoord is met
de Provincie en het waterschap maar we willen eerst overzien wat de jaarlijkse
beheerkosten zijn alvorens we zullen instemmen.
Vz daarom is het typisch is te constateren dat het principe van dit college
Vertrouwen en Verantwoordelijkheid nauwelijks in de tussenbalans is terug te
lezen. Dit principe , streven naar nieuw evenwicht tussen relatie burgers,
bedrijven en gemeente, zou ervoor zorgen dat we niet meer alles van te voren
dicht regelen en controleren. Het zou ook geld besparen als we ervan uitgaan,
er op vertrouwen dat de burger zelf dingen oppakt.
Dat moet ook in deze tijd waarin een overheid niet meer voor alles kan betalen.
Die beweging zien we vanuit den Haag en heeft ook financieel weerklank in onze
begroting. Daarom vindt D66 het opmerkelijk te constateren dat het college met
deze kadernota van eigen financiele spelregels afstapt. De financiële regels van

dit college waren door wethouder van Steensel goed in het fundament van het
politieke akkoord opgenomen. Inmiddels verdwijnen ze heel gemakkelijk met
weinig discussie. Het in beginsel niet compenseren van rijksbezuinigingen wordt
nu omgezet in een, indien nodig, een beroep doen op het weerstandsvermogen.
Deze vorm van voortschrijdend inzicht gaat D66 te ver. De algemene reserves
zijn er niet voor bedoeld om gaten in de begroting veroorzaakt door
rijksbezuinigingen op te vangen. Dat is de problematiek voor je uit schuiven.
Vooral dan als het college genoegen wil nemen met een weerstandsvermogen
rond de 0.9. Dat is de rekening bij een volgend college leggen en daar werkt D66
niet aan mee. Zoals al bepleit bij de jaarrekening… Hou de financiele cyclus
zuiver en pas niet bij ieder onderdeel de lopende begroting aan (burap,
jaarrekening)
Financieel staat D66 voor een weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4. Bij de
jaarrekening heeft het college de toezegging gedaan ons inzage te geven in de
overige risico’s naast de top tien en mede het gegeven dat er vooral financiele
tegenvallers uit den Haag zullen komen, acht D66 dit nodig.
Vertrouwen en Verantwoordelijk is voor D66 ook de raad in positie brengen. Het
college mist bestuurlijke alertheid waar het gaat om de raad aan de voorkant van
het proces te hebben, voorbeelden bioscoop, Fc Dordt garantiestelling, ark van
Noach. Dit college is zowiezo slecht is in het opstellen van raadsvoorstellen,
kijhkende naar het fenomeen wethoudersbrief en vooral de vele
raadsinformatiebrieven. Breng de raad in positie, ook dat is Vertrouwen en
Verantwoordelijkheid.

De kadernota geeft volgens D66 een te positief beeld aan: we zien de effecten
van het lenteakkoord hierin nog niet terug. Daarnaast zijn er na 12 september de
nodige verschuivingen te verwachten. We zien een positief effect van 2 mln van
de junicirculaire maar verwachten hier nog wat meer tekst op van het college.
Begrijpelijk dat het college nog leuke dingen wilt doen maar premature zaken
zoals RTV Dordt of OV65+, eerst de evaluatie graag, mogen wat ons betreft pas
in de begroting na duidelijkheid.
Handhaving gaat veel geld kosten kijkend naar taskforce overlast, fietsen ruimen
op het station en huisvesting arbeidsmigranten.. ook hier mag het voor ons een
tandje minder.
En luxe wensen zoals een stadsstrand of verplaatsing van NS station zuid zijn
verre van duurzaam te noemen.
Waar wil D66 wel op inzetten:

Duurzaamheid: ter ondersteuning om Dordrecht vlugger klimaat neutraal te
krijgen; willen we 2 voorstellen per motie doen die bij de begroting uitgewerkt
aan de raad ter beoordeling gepresenteerd kunnen worden:
1. Zoals aangegeven zoek het dichter bij de burger. Op het VNG Congres
hebben wij ons laten informeren of het project . zonatlas.. middels actieve
website waaraan de gemeente deelneemt bewoners enthousiast krijgen
voor zonnepanelen op daken te plaatsen. De gemeente Arnhem heeft
hiermee goede ervaringen. Middels een motie vragen we het college te
onderzoeken of dit ook in Dordrecht toegepast kan worden en met een
indicatie van de kosten bij de begroting als afweegbaar voorstel aan de
raad te presenteren.
2. Als gemeente zelf het goede voorbeeld geven door op gemeentelijke
gebouwen of braakliggende terreinen zonnepanelen te plaatsen en daarbij
burgers te betrekken. Vz, het klinkt te mooi om waar te zijn maar in Breda
maar ook in Zevenaar is men de uitdaging aangegaan. Enthousiast
geworden door een goed voorbeeld dienen wij dan ook een motie in
waarin we vragen dit te onderzoeken en bij de begroting een afweegbaar
voorstel gepresenteerd te krijgen.
Tot slot het amendement:
Het onderwijsmuseum in de Holland zien we als een kans om de rotte kies aan te
pakken. Het voorstel heeft ook onze steun waarbij we wel hechten aan de
beeldenpartij op het gebouw. De markante beeldenpartij en DE Holland zijn voor
ons onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom hebben we samen met BVD
het amendement ingediend.

