
 

 
  

 

 
 

 

Algemene beschouwingen 6 november 2014 

 

Rekbaar als elastiek? 

Middels de kadernota zijn al flinke bezuinigingen door de raad geaccepteerd. 

Maar dat was nog onvoldoende om de begroting rond te krijgen. Bij die 

behandeling van de kadernota was al duidelijk dat de belastingen omhoog 

zouden moeten. Het college is niet met nadere voorstellen tot bezuinigen 

gekomen en dan resteert weinig anders dan het middel van belastingverhoging 

om het overgebleven gat te dichten. Afgelopen dinsdag ontving de raad een nota 

van wijzigingen op de begroting. Om preventief toezicht door de provincie te 

voorkomen moest er wat gesleuteld worden. En ook moet de ozb in de komende 

jaren extra omhoog zoals het er nu uitziet.  

Maar ja, preventief toezicht willen we niet. 

De rek is er wel uit. Elastiek is ook rekbaar. Bij te lang oprekken gaat het 

lubberen, dan is het niet langer rekbaar. Ook de rek in de begroting is eindig. 

Dat geeft ook de opstelling van de provincie wel aan.    

 

De stijging van de lokale lasten valt voor 2015 nog alles mee. Dat danken we 

natuurlijk aan het tarief voor de afvalstoffenheffing dat met € 17 per huishouden 

omlaag kan. Vorig jaar ook al € 15.  Een goed grondstoffenbeleid kan het  

verschil maken! Zoals eerder gezegd: “grond-stof tot nadenken”.  

 

Per 1 januari krijgt de gemeente vele nieuwe taken erbij, op gebied van jeugd, 

nieuwe WMO-taken en werk ofwel participatie. Hoewel pas in de loop van dit 

jaar duidelijk is geworden welke taken precies naar de gemeenten komen, is er 

al jaren naar toegewerkt.  

Eén ding is zeker: we willen en mogen onze inwoners niet in de kou laten staan. 

Ook als er weinig middelen zijn. We zullen moeten leveren. Op het gebied van 

jeugdpreventie is middels de kadernota al veel bezuinigd. Daar zullen we extra 

waakzaam moeten zijn. Dat zou uiteindelijk wel eens tot hogere lasten kunnen 

leiden. Geld is belangrijk, maar niet het meest belangrijk. We moeten vooral 

zorgen dat het niet ten koste van mensen gaat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beoogde samenwerking van Uithoorn met de gemeenten Diemen, Ouder-

Amstel en De Ronde Venen krijgt steeds meer vorm. Alle 4 gemeenten willen 

kosten besparen, kwetsbaarheid verminderen en kwaliteit verhogen. En dat alles 

met behoud van lokale autonomie en bestuurlijke zelfstandigheid. Op het punt 

van kosten besparen waren de eerste resultaten van onderzoek hoopgevend. Hoe 

verder we het tracé ingaan hoe minder daar van over blijft, in ieder geval op de 

korte termijn. We moeten er voor zorgen dat alle 3 k’s (kwetsbaarheid, kwaliteit 

èn kosten) overeind blijven.  

 

Met het in de meerjarenbegroting opgenomen bedrag voor sportaccomodaties 

willen wij op dit moment geen besluit nemen over de invulling daarvan. Samen 

met andere partijen hebben we daartoe een motie opgesteld. 

Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, maar nu nog niet. Daarvoor hebben 

we te weinig informatie. Eén ding is wel zeker, de financiën spelen een grote 

rol. Want geld hebben we eigenlijk niet. 

 

Tenslotte spreken wij onze dank uit voor de inzet van vele vrijwilligers in 

Uithoorn. Die inzet is om meerdere redenen onbetaalbaar.  

 
Fractie DUS! 

Peter Timmer 

 

 

 


