Bijdrage VVD Voorjaarsdebat 2019

Geachte voorzitter,
We staan voor het voorjaarsdebat van 2019.
Traditioneel danken wij daarbij het college en onze gehele organisatie voor hun inzet. Want
die heeft geleid tot goed leesbare stukken. Daarin staat heldere informatie waarop we als
raad kunnen beslissen. Tot zover wat betreft de complimenten. Nu naar de inhoud en die is
niet leuk!
Leusden zit in zwaar weer. Ruim anderhalf miljoen euro is het tekort. Dat komt voornamelijk
door de steeds toenemende kosten van de zorg. Maar niet alléén daardoor. Het gat van het
BTW-compensatiefonds is niet alleen maar iets wat ons vanuit Den Haag overkomt, daar
hadden we eerder rekening mee kunnen houden. We hadden gedacht meer geld te krijgen
van het rijk voor de zorg. Maar wat het rijk ons extra geeft wordt ons op hetzelfde moment
weer ontnomen omdat we minder algemene uitkering krijgen.
Chagrijnig, pissig word ik daar als fractievoorzitter van de VVD van, want in de kadernota
staan stevige bezuinigingen en ook een joekel van een OZB-verhoging. U weet, de VVD is
daar niet van en nu is het college net een jaar bezig en worden we hier keihard mee
geconfronteerd.
Op drie fronten zijn ingrepen noodzakelijk.
Bezuinigen in de zorg. Dat klinkt alsof we de kwaliteit van de zorg gaan afbreken, maar niets
is minder waar. De VVD vindt dat iedereen in Leusden die zorg nodig heeft, die ook moet
krijgen. Maar dat moeten we ook in de toekomst nog kunnen blijven betalen! Het is niet
meer dan normaal dat we grip willen op de kosten. Maandelijks actuele cijfers in plaats van
jaarlijks (zoals we vorige week zagen in de presentatie) geeft nú al meer inzicht en stelt ons
in staat om tijdig bij te sturen. Wat nog ontbreekt is een dashboard voor de raad. Het college
zet zich stevig in om samen met huisartsen, psychologen en andere zorgverleners in gesprek
te bekijken of dure zorg ook goedkoper kan. Of we het woud aan zorgverleners kunnen
stroomlijnen en meer regie kunnen voeren bij complexere problemen. Als we de stijging van
de kosten die we nu incalculeren kunnen dempen, besparen we al heel veel! En daarnaast
investeren we in duurzame grip en duurzame besparingen. Kortom de efficiencyslag die we
nu als kader meegeven is een eerste stap. Dit nu al afzwakken door de besparing vrijblijvend
te maken is een verkeerde weg. En ik weet niet hoe vaak ik het moet herhalen maar ook de
VVD wil de kwaliteit van de zorg niet afbreken!
Hoewel het tekort voor het grootste deel uit de zorg komt, redden we het niet met
besparingen alleen. Wat de VVD betreft blijft daarbij niemand buiten schot. Dus ook aan ons
verbonden subsidiekrijgers en andere budgetten bevriezen. Het college heeft daarbij
expliciet beloofd dat ze zal zorgen voor een zachte landing van deze bezuiniging. Daar zal de
VVD op toezien.
Dan zijn er ook nog andere opties.

Nu al hard bezuiningen in de zorg. NO GO voor de VVD. Vijf jaar geleden wist niemand in
gemeenteland wat ie doen moest. De transitie werd gewoon erin geplopt. Nu hebben we
gewoon tijd nodig om alles in te regelen.
Bezuinigen op de infrastructuur. NO GO voor de VVD. Niet alleen omdat de winst klein is,
maar het is in feite roofbouw op de kwaliteit van de leefomgeving van onze kinderen en
kleinkinderen.
Bezuinigen op de formatie in dit gemeentehuis. Voor nu een NO GO voor de VVD. De
organisatie staat onder druk. Er is heel hoog ziekteverzuim. De VVD wil de organisatie nu tijd
en ruimte geven om de strategische personeelsplanning (waar we eerder al om vroegen)
vorm te geven en de organisatie klaar te maken voor de toekomst. Inzetten op kwaliteit. De
VVD gaat ervan uit dat daarbij de efficiëntie en de effectiviteit van de organisatie
meegenomen worden. We zullen dit proces zéér kritisch volgen!
Taken afstoten. Bibliotheek, zwembad, cultuur, sport. NO GO. We zijn een bijzonder dorp
met bijzondere voorzieningen. We zijn één van de fijnste 50 gemeenten in Nederland. De
VVD wil dat dat zo blijft.
Dan zouden we nog een greep uit de reserves kunnen nemen, zoals eerder gebruikelijk was.
Maar de VVD wil solide financiën. Lenen is geen optie. Dan blijft er maar een ding over en
dat is het resterende tekort aan onze inwoners en bedrijven vragen. Ook dat heeft een
dilemma in zich. Immers de niet-woningen betalen onevenredig veel OZB. De VVD wil dat
repareren. Maar nu is niet het moment: naast de 28 euro meer die een gemiddeld
huishouden extra OZB gaat betalen, komt er nog een stevige verhoging van de
afvalstoffenheffing aan. De bedrijven ontzien betekent een OZB-stijging voor woningen van
meer dan 13 procent en ook dat is een NO GO voor de VVD.
De VVD ziet dat er daarnaast over de gehele breedte nog veel te winnen is in geld en
kwaliteit door beter contractmanagement. Strakker toezien op heldere kaders bij
uitbesteding en beheersing van de prestaties in de uitvoering. Het resultaat kunnen we
jammergenoeg niet mee nemen in deze kaderstelling.
Ja deze coalitie heeft ambities. Geen kostbare bouwprojecten, maar duurzame
doelstellingen. Het duurzaam op orde krijgen van de financiën. Duurzaam grip op de
zorgkosten. En natuurlijk héél Leusden duurzaam. Hierin worden nu overal stappen gezet,
maar over de energievoorziening van onze gemeente in de toekomst heeft de VVD wel
zorgen. Er is een extra inhaalslag nodig op inzet en kwaliteit.
En er zijn het afgelopen jaar goede dingen bereikt:
Er staan samenlevingsakkoorden in de steigers. Het akkoord arbeidsparticipatie. Het akkoord
jeugdzorg. Het akkoord eenzaamheid met veel engagement onder vrijwilligers. Een
sportakkoord is in aantocht. Geen bakstenen maar bouwstenen voor een inclusieve
samenleving.
Toch worden er ook stenen gelegd. Portugese stenen in de Hamershof. De fonteintjes zijn nu
al een regelrechte hit en trekken veel kleine kinderen. De renovatie is een mooi voorbeeld

dat iedereen meedoet: winkeliers, bewoners en eigenaren. Gelukkig komt er nu ook schot in
de laatste rotte plek in de Biezenkamp. Langs de Hamersveldseweg-Zuid ligt een strak
fietspad (nu de motie Madiol-Genders voor het resterende stukje fietspad nog…).
Ook de voortekenen voor de toekomst zijn gunstig. Het gaat ontzettend goed met de
economie in Leusden. De leegstand in De Horst neemt af. Er worden weer bedrijfskavels
verkocht. Ook de leegstand in onze winkels is relatief laag. Leusden is en blijft een prachtige
gemeente om te wonen, werken en recreëren. Met vertrouwen kijkt de VVD vooruit en
wenst dit college en de hele gemeentelijke organisatie succes met de uitwerking van deze
kadernota in de begroting.
Dankuwel.

Carlos Genders
Fractievoorzitter VVD Leusden

