De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 3 en 4 juli 2012
Kadernota 2013: woordvoering

Crisis is in het Grieks een medische term die betrekking heeft op een ‘kritiek moment’, een omslag.
Maar het betekent ook wel ‘beslissing’. Crisis biedt de kans op een fundamentele herbezinning
zowel op economisch als op energiegebied – en de twee zijn innig verbonden. Beslissingen zijn per
definitie risicovol, en dus onzeker. Politiek is geen probleemmanagement, maar een risicovol
beslissen op basis van een door visie gecompenseerd gebrek aan informatie.
Wie de crisis als beslissend moment weet te waarderen, is in staat de omslag te maken. Bij een
crisis komt het aan op het scheiden en het hebben van onderscheidend vermogen, ofwel het
ontwikkelen van een nieuwe politieke visie. In wijsheid en met moed de juiste beslissingen nemen.
En dat kan soms ook betekenen om een plan niet door te laten gaan, waardoor je het niet op je
prestatielijstje kan bijschrijven.
Met de Kadernota 2013 wordt getracht een balans te vinden tussen de financiële behoedzaamheid
en het verantwoord investeren in de stad. Deze Kadernota is gebaseerd op een tunnelvisie: men
vraagt zich alleen maar af hoe snel de doelen van de coalitie kunnen worden verwezenlijkt. Deze
veronderstelling wordt nog eens bevestigd doordat in de nota vermeld staat dat de coalitie
onverminderd vasthoudt aan de prioriteiten uit het coalitieakkoord.
Met name in het licht van de relatief positieve score van onze gemeente op de meeste indicatoren
van de financiële stresstest vinden de coalitiepartners dit een gerechtvaardigde keuze. Maar wat
heeft het dan nog voor zin om inspraakavonden te houden als u toch al van plan bent om vast te
houden aan het uitgestippelde beleid?
Er worden verschillende sectoren tegen elkaar uitgespeeld in een politiek die zichzelf met
boekhouderoptimisme op de borst klopt, omdat een ‘verantwoordelijk’ financieel beleid gevoerd
wordt, maar dat beleid lijkt feitelijk meer op een verdeel-en-heerspolitiek.
Nieuwe verdeling van middelen hoeft zeker niet per se problematisch te zijn. Wat problematisch is,
is dat door de exclusieve focus erop, die onder de noemer van ‘bezuinigingen’ gaat, men het geheel
uit het oog verliest.
Er bestaat een strategie van selectieve vergeetachtigheid. Want de bezorgdheid om toekomstige
generaties is een farce, zodra het niet over economie maar over ecologie gaat. Deze coalitie heeft als
motto duurzaamheid, maar dat is dus selectief, want je kan er alle kanten mee uit. Denk aan de
Nieuwe Dordtse Biesbosch. De opvattingen over bezuinigingen in het onderwijs zijn ook selectief,
want pleidooien voor ‘ouderbetrokkenheid’ zijn een rookscherm voor bezuinigingen. Dit geldt ook
voor de nieuwe bezuinigingsplannen voor de zwemlessen.

In de tussenbalans wordt gesproken over ‘eigen verantwoordelijkheid’.
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Het idee dat iedereen ‘vrij’ is en een ‘eigen verantwoordelijkheid’ heeft en die verantwoordelijkheid
altijd kan ‘nemen’ is een fictie, die de positie rechtvaardigt van hen die baat hebben bij de huidige
sociale orde.
De gemeente wil zo veel mogelijk taken aan de burger zelf overlaten. Die ‘eigen
verantwoordelijkheid’ is natuurlijk extreem scheef verdeeld en betekent dat sommigen gemakkelijk
zichzelf kunnen redden, maar anderen niet, omdat ze een nadelige startpositie hebben.
WEK is blij met de volgende speerpunten van de coalitie: Dordrecht-West, University College
Dordrecht, Nationaal Onderwijsmuseum, de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten en de
Taskforce Overlast.
In de Kadernota is voorgesteld om de OZB niet te verhogen met 2,8%.
Met het door WEK ingediende verzoek tot interpellatie over de wet HOF (Houdbare
Overheidsfinanciën) hopen wij inzicht te krijgen in de gevolgen van de wet op de begroting,
waaronder ook de gevolgen voor de OZB.
Met de wet HOF wordt beoogd dat de Europese regels van het Stabiliteits- en Groeipact ook voor
decentrale overheden (zoals de gemeente Dordrecht) gaan gelden. Een van de eisen is dat het
begrotingstekort niet meer dan 3% mag zijn.
Voor de berekening van dat tekort tellen ook de begrotingen van gemeenten en provincies mee.
Momenteel mogen gemeenten en provincies geen tekort hebben, maar de systematiek van de wet
HOF brengt mee dat investeringen (in bijvoorbeeld een schoolgebouw, zwembad of
multifunctioneel centrum) in het jaar van de investering in zijn geheel meetellen voor het berekenen
van het tekort. En dus wordt niet, zoals gebruikelijk, alleen naar de jaarlijkse rente- en
afschrijvingskosten gekeken.
Dat zou ertoe kunnen leiden dat we alsdan niet zouden kunnen investeren. En als bijkomend nadeel
geldt dat we als gemeente Dordrecht dus voortaan ook rekening moeten houden met investeringen
van andere (lokale) overheden. Die dragen immers ook bij aan het tekort van maximaal 3%.
Dit wetsvoorstel zou al per 1 januari 2013 van kracht moeten worden.
Met betrekking tot de beslispunten in de Kadernota 2013 wordt aan de raad gevraagd wel of niet
akkoord te gaan.
WEK zal een stemverklaring afleggen, waarin wij ons het recht voorbehouden om bij de begroting
in november onze mening te herzien. Want de beantwoording van onze schriftelijke vragen over de
wet HOF volgt pas na het zomerreces. Zonder het antwoord van het college kunnen wij de gevolgen
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van de wet HOF niet overzien, en om die reden betrekken wij graag de beantwoording van het
college bij de behandeling van de begroting van 2013.
Op voorhand stemt WEK in met de acht beslispunten, met uitzondering van nr 17 van beslispunt 5:
Stadstrand Stadswerven. Het budget kan beter naar schoolzwemmen gaan.
Met betrekking tot de Nieuwe Dordtse Biesbosch is WEK van mening dat er niet gegraven moet
worden in de polder en dat nu in ieder geval de uitspraak van de Provincie moet worden afgewacht.
Bovendien zijn wij van mening dat men respect moet hebben voor het polderlandschap zoals het er
nu ligt. WEK ziet de plannen voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch als een ecologische afbraak.

Voorzitter,
Het motto van het college is duurzaam kiezen en investeren.
Aan het eind van mijn betoog wil ik het hebben over lange termijn-investeringen, en met name in de
jeugd, want die heeft de toekomst. Daarvoor bieden wij straks twee moties in.
Er wordt nu heel veel geld uitgegeven aan het oplossen van problemen die door een bepaalde groep
jongeren worden veroorzaakt. Er zijn diverse instanties die zich daarmee bezighouden. WEK is van
mening dat het beter is om te voorkomen dan te genezen. Onze eerste motie gaat over preventie.
Wij pleiten dus voor laagdrempelige opvoedcursussen. Dus niet alleen voor ouders waarvan de
kinderen al problemen hebben, maar voor alle ouders. De ouders staan er tegenwoordig helemaal
alleen voor, in tegenstelling tot vroeger, toen de buurvrouw en de meester zich ook met het kind
bemoeiden. Wij denken dat dit plan uiteindelijk heel veel geld zal schelen, denk alleen maar aan
psychiaters, rechters, enz.
Onze tweede motie is een voortborduring op de raadsinformatiebrief “Muziek maakt slim”, die u
heeft ontvangen bij de ingekomen stukken. In september gaat er een pilot van start, waarbij de
docenten van vier basisscholen les krijgen in het zingen met hun leerlingen. Wij gaan ervan uit dat
dit een groot succes wordt, in navolging van Rotterdam. Wat zou het mooi zijn als grotere groepen
kinderen ook in aanraking komen met muziekinstrumenten, en daardoor op meer fronten hun
talenten kunnen ontplooien.
Ik eindig met een citaat van James F. Clarke:
Een politicus denkt aan de volgende verkiezingen, een staatsman aan de volgende generatie.
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