
 

Eerst de mensen dan pas het geld… 
 

Er wordt ons door het college gevraagd straks de perspectiefnota 2016-2019 vast te stellen. Deze 
perspectiefnota moet de Gemeenteraad van Heerde inzicht geven in de richting waarop de begroting voor 
2016 wordt ingevuld. Ik zal u de komende 10 minuten meenemen bij de gedachten die de fractie van 
de PvdA Heerde heeft bij de perspectiefnota zoals die nu voorligt. 
 
We leven nog steeds in een bewogen financieel tijdperk. We zien op economische gebied een 
lichte verbetering maar we moeten voorzichtig blijven. Maar we zijn als PvdA Heerde gelukkig met 
het feit dat we de goede kant weer op gaan. In Heerde zien we dat het meerjarenperspectief ten 
opzichte van de begroting van 2015 verslechterd is... Tenminste, dat was het op het moment dat ik 
deze beschouwing schreef. Afgelopen week zagen we dat bij de doorrekening van de mei-circulaire 
bleek het perspectief ineens heel anders. Een stuk florissanter laten we maar zeggen. Tegelijkertijd 
zegt dat alles over het stuk dat we nu aan het bespreken zijn. Een half jaar verder kan het er weer 
heel anders uit zien. Daardoor moeten we wel kritisch blijven kijken naar alles wat er gebeurt. Ik 
proef een afwachtende houding en op het moment dat bijvoorbeeld de septembercirculaire weer 
wat tegenvalt kan het maar zo zijn dat u ad hoc beleid moet ontwikkelen.  
 
Er zijn o.a. enkele maatregelen genomen, bijvoorbeeld de verlaging van de rente die overigens 
ongetwijfeld weer gaat stijgen als het economisch steeds beter zal gaan in Europa. Blijf dat goed 
monitoren. En onderneem op tijd actie! 
 
Precariobelasting 
 
Als alternatief voor echt beleid roept dit college dat het de precariobelasting op voorhand 
verdedigbaar vindt om in te zetten bij eventuele tekorten in de begroting. Het college gaat dan 
echter voorbij aan een nadrukkelijke wens van de raad van Heerde dat dit geld bedoeld is om de 
algemene reserve aan te vullen. Het is namelijk ook nog maar de vraag hoe lang we kunnen 
profiteren van die precariobelasting à € 1,4 miljoen per jaar, aangezien het niet zeker is hoe lang 
dit nog geheven mag worden. Als er in 1 keer een stop op wordt gezet heeft u geen alternatief 
achter de hand en moet u ad hoc bezuinigen zonder dat daar doordacht beleid achter zit.  
 
Een positief effect van de precariobelasting zoals het op dit moment wordt gebruikt, is de 
versterking van de Algemene Reserve. De grootste aanvulling komt hieruit.  Hiermee versterken we 
onze positie op dat gebied op een relatief eenvoudige manier. 
 
Overigens zou je het eventueel als je het dan toch ergens anders voor wilt gebruiken de komende 
jaren in een voorziening kunnen zetten zodat je een potje hebt mocht er wat gebeuren met H2O. 
Tien jaar precario en de garantstelling heb je als voorziening. Ik gooi ook maar eens een 
proefballonnetje de lucht in…. 
 
Een proefballon met een serieuze ondertoon wil ik nog wel meegeven. Het is een behoorlijke 
molensteen die steeds zwaarder om onze nek zal komen te hangen is onze grote vrees. 
 
Dit College van CU-SGP, CDA en VVD gokt op meevallers vanuit het rijk en neemt op dat gebied een 
afwachtende houding aan, jammer! Toon wat meer visie! 
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We zijn als PvdA Heerde wel gelukkig met het feit dat we er als gemeente Heerde relatief goed 
voorstaan de komende jaren op financieel gebied! Al kan, en daar moeten we eerlijk in zijn, het 
H2O gebeuren kan daar in een keer verandering in brengen. Daar mag niet te gemakkelijk over 
gedacht worden. 
 
 
Ik wil met u een aantal punten langslopen die ons opvallen uit de perspectiefnota 2016-2019 
 
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 
 
Als we kijken naar de bijraming op het leerlingenvervoer van € 80.000 - wat komt doordat we in 
een groter regionaal verband moeten inkopen en hierdoor duurder Europees moeten aanbesteden 
- maken wij ons ernstig zorgen over het inkoop- en aanbestedingsbeleid wat op dit moment 
gehanteerd wordt in Heerde voor de komende jaren. Het beleid zal, en daar hebben we als PvdA al 
eerder voor gepleit in de commissie, met concrete voorbeelden nadrukkelijk op de schop moeten. 
We moeten de komende jaren ervoor zorgen dat we dat wat we binnen de gemeentegrenzen 
kunnen doen dat ook laten doen. De realisatie van het gemeentekantoor was daarbij een goed 
voorbeeld. Hier is lokaal aanbesteed, de kosten waren relatief laag en het draagvlak in de 
samenleving hierdoor groot. Laat dit een les zijn en tegelijkertijd een blauwdruk voor het inkoop- 
en aanbestedingsbeleid de komende jaren. Het zal zo snel mogelijk op de agenda moeten komen. 
Het huidige beleid werkt niet zoals we willen. De PvdA Heerde denkt dat dit een gezamenlijk 
belang moet zijn. 
 
Digitalisering 
 
Als PvdA juichen we toe dat er eindelijk schot lijkt te zitten in de digitalisering bij de verslaggeving 
van de raad, en dan gaat het ons vooral om het feit dat we in de tijd waarin we nu leven het 
technisch mogelijk moeten maken dat de burger thuis via internet met ons mee kan kijken. Als we 
het over communicatie richting de burger hebben is dat een vereiste in de tijd waarin we nu leven. 
De PvdA Heerde hoopt dat het college hierop kan terug komen in de begroting. 
 
Decentralisaties 
 
De eerste maanden van dit nieuwe stelsel zitten erop. Er is minder onrust dan verwacht maar toch 
zullen er soms zaken voorkomen die aandacht vragen. We hebben dan vaak te maken met mensen 
die zorg nodig hebben en ieder mens is er een en verdient dan de grootst mogelijke aandacht en 
zorg. De komende jaren blijft het voortdurend monitoren van de decentralisaties een must in de 
ogen van de PvdA Heerde. 
 
Blij werden we van het bericht van Staatssecretaris Van Rijn (PvdA) dat de geplande korting op zorg 
voor dit jaar en de komende jaren van de baan is. Als we dat bericht zien, dan kan de tekst in de 
nota onder het kopje ‘schoon en leefbaar huis’ ook wel aangepast worden;  
 
“Als er minder middelen beschikbaar zijn, heeft dit gevolgen voor de eigen bijdrage van inwoners 
die gebruik maken van deze algemene voorziening”  
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De boodschap van Van Rijn is helder en daardoor doet deze tekst er niet meer toe. Daarnaast 
vinden wij dit een zorgelijke en niet eerlijke tekst, zeg maar niet sociaal. Waarom zal ik u even kort 
uitleggen. Vorig jaar bijvoorbeeld is er, zoals we bij de jaarstukken hebben kunnen zien, ruim € 
200.000 overgehouden door een daling van het aantal uren in de Huishoudelijke Verzorging en 
lagere tarieven. Dit geld vloeit terug naar de Algemene Reserve. We hebben eerder gezegd dat we 
liever zien dat dit geld naar een doelreserve gaat, zodat als er een geldtekort is we dit hieruit 
kunnen opvangen. Deze visie heeft het destijds helaas niet gered met als argument dat het ook uit 
de Algemene Reserve kan. Dat kan inderdaad ook vanuit de Algemene Reserve, maar de zin in de 
perspectiefnota doet vermoeden dat dat een utopie is. Wel profiteren als er geld over is, maar 
zodra er geld tekort is, meteen de eigen bijdragen omhoog. We moeten juist nu achter deze 
mensen gaan staan, opkomen voor hen die het het hardst nodig hebben. Graag horen we van onze 
collega’s hoe zij hier tegenaan kijken en ook naar de visie van de wethouder, zeker na het bericht 
van Van Rijn.  
 
We zijn erg gelukkig met het feit dat we in Heerde een armoedebeleid voeren dat een stuk socialer 
is geworden door inbreng van de raad vorig jaar. We gaan er als PvdA ook vanuit dat we dat in 
stand weten te houden en dat we daar alles aan zullen doen in de toekomst.  
 
Beheerplannen 
 
We zien ook allerlei investeringen staan in de perspectiefnota. De fietspaden en de sportvelden zijn 
bijvoorbeeld een paar uitschieters waarvan we graag een actualisatie van de beheerplannen zien. 
Er zijn meer beheerplannen die we onder de loep moeten nemen en in de auditcommissie is ons al 
toegezegd dat we een goed overzicht hiervan gaan krijgen. Pas bij een goed beheerplan kunnen wij 
als raad op een adequate manier beslissen of de bedragen die hier genoemd worden voldoende 
en/of reëel zijn.  
 
Subsidies 
 
Zorgen zijn er ook bij de PvdA over het heroverwegen van de subsidies. Wat gaat het college 
besluiten en wat zijn de gevolgen voor de begroting van de komende jaren? “We gaan er niet 
over,” wordt gezegd. Het is een collegebevoegdheid, wij zijn kaderstellend als raad. Maar over de 
uitkomsten kunnen we wel degelijk grote discussies krijgen. Er zijn grote zorgen bij ons of dit 
allemaal wel goed gaat. De uitkomsten hiervan zullen misschien ook een uitwerking hebben op het 
perspectief de komende jaren.  
 
In de financiële kaders staat het volgende: 
 
Voor de overige gesubsidieerde instellingen vindt, in afwijking van de besluitvorming over de nota 
“alles heeft zijn prijs”, geen loon- en prijscompensatie plaats. 
 
U gooit hiermee dus eigenlijk die nota overboord, nog voordat er een nieuw subsidieplan ligt. De 
PvdA vindt dat kwalijk. U gaat als college nu besluitvormingen door de raad naast u neerleggen.  
 
Zelfredzaamheid 
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Er wordt ook gezegd dat meer zelfredzaamheid van inwoners in de gemeente Heerde leidt tot 
(onverwachte) initiatieven en ontwikkeling van (groepen van) inwoners. We realiseren ons wel dat 
de zelfredzaamheid van inwoners niet onbeperkt is. We veronderstellen wel dat ook deze 
ontwikkeling positief kan doorwerken in het meerjarenperspectief. 
 
ik zie die opmerking staan en wil er gelijk bij zeggen dat u financieel gezien er niet teveel op mag 
rekenen. Vergeet niet dat er al heel veel mensen bij verenigingen en stichtingen al eigenlijk meer 
doen dan soms kan. Ook mantelzorgers doen al heel veel. Verwacht niet teveel, er wordt al heel 
veel gedaan en gevraagd van deze mensen! En de vraag is of er nog meer bij kan. U denkt van wel. 
De PvdA denkt en weet het eigenlijk zeker dat u zich daarin wel eens kan vergissen… 
 
 
 
Slot 
 
Vorig jaar sloot ik deze beschouwing af met een handreiking richting het college en de 
collegepartijen om positief-kritisch mee te denken over de begroting en de totstandkoming 
daarvan. De handreiking doen we als PvdA nu weer. We hopen dat u onze inbreng op de 
aandachtspunten zult meenemen in het opstellen van de begroting, we zullen dan zoals u van ons 
gewent bent weer positief-kritisch de begroting tegemoetzien. Denk aan de mensen in Heerde en 
niet aan het geld. Dat zal de boventoon moeten zijn. En alleen dan vindt u de PvdA aan uw zijde! 
 
Ik dank u voor de aandacht. 
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