Korte beschouwing 3 juli 2014
Voorzitter, leden van de raad
De SVP is verheugd dat zij na de verkiezingen weer mandaat heeft gekregen om haar
werk te doen in onze mooie gemeente Bunschoten. Wij doen dat op een ontspannen
manier, wij analyseren de gebeurtenissen, nemen bepaalde zaken waar en trekken
onze conclusies. De politieke arena is wel wat vol geworden met twee raadsleden
extra en een groot aantal burgerleden. Wij merken nog steeds dat er veel welvaart is
en veel luxe. De kloof tussen de politiek en de burgers is zichtbaar, jammer vinden we
dat de opkomst bij de laatste verkiezingen zo laag was. Je kunt je dan gaan afvragen
waar de dankbaarheid voor de democratie is gebleven. Die democratie staat met de
opkomst van de islam in West Europa en andere delen van de wereld onder druk.
Zeer actueel en voorspeld door onder andere Oriana Fallaci
Citaat Orinana Fallaci uit ‘de kracht der rede’ blz 167, 168 spreekt de SVP aan
Blz 167 ter inleiding. Fallaci ziet een opleving van de islam met de komst van veel
moskeeën en zij stelt de vraag; ‘Hoe heeft het zover kunnen komen?’

Blz 168 citeren ter vergadering. Evenals vele kiezers van de afgelopen EU
verkiezingen moest zij niet zoveel hebben van de EU en haar machthebbers.

Einde citaat. Mocht u benieuwd zijn naar haar bewijzen, wat ik overigens niet
vermoed, dan kunt u haar boek lezen!
Wij zullen onze westerse waarden moeten blijven verdedigen in het belang van de
vrijheid voor ons nageslacht. Wij wensen u allen een goede tijd toe in de politiek
waarin iedere partij zijn eigen inbreng mag hebben en zich mag inzetten voor de
publieke zaak op een wijze zoals die bij haar past. Hoe de SVP verder denkt en hoe zij
de wereld beschouwd waarin zij leeft is te ontdekken op de eigen sociale media,
waarnaar wij dan ook verwijzen, zodat wij het hier niet zo langdradig hoeven te
houden vandaag.
Kadernota begroting 2015 – 2018
Nu het college van B & W eindelijk heeft ingezien dat er bezuinigd moet worden op de
gemeentelijke uitgaven, zal er zeer kritisch gekeken moeten worden naar waarop wel
en niet bezuinigd moet worden. Gaan de bezuinigingen ten koste van de

dienstverlening, decentralisatie en participatie, aanzien en schoonheid van onze
gemeente, dan dient de gemeenteraad hier niet zijn goedkeuring aan te geven. Nu in
alle programma’s de nodige happen worden gedaan, was het ons (SVP) beter geweest
om toch de grote uitgaven, zoals de aanleg van rotondes, achterwege te laten. Tevens
vragen wij ons af of de uitspraak niet meer structureel te beschikken over de reserves,
wel bewaarheid zal worden, gelet op de onttrekkingen die zich in het boekjaar 2013
hebben voorgedaan. T.a.v. belastingen en rechten en dan met name de OZB vragen
wij ons af of het gerechtvaardigd is om elk jaar weer huiseigenaren op te zadelen met
verhoging van de OZB als bepaalde taken niet zouden kunnen worden uitgevoerd met
de middelen die daarvoor ter beschikking worden gesteld.
Voor de zuiverheid van de jaarrekening vinden wij het onwenselijk om tekorten in het
ene programma te dichten door overhevelingen vanuit een ander programma. Laat
maar in de jaarrekening zien wat in het ene programma tekort komt en in het andere
programma overblijft. En blijkt straks in de tussenrapportage dat er in een bepaald
programma een tekort is, dan kan altijd nog een bijstelling plaatsvinden; voor zover
mogelijk.
Kerntaken al of niet wettelijk verplichte taken
Een kerntaak is een activiteit die de gemeente heel belangrijk vindt om uit te (blijven)
voeren. Ze is gericht op het bereiken van gemeentelijke (hoofd)doelen en een bepaald
kwaliteitsniveau. (citaat stukken kerntakendiscussie)
GEEN KERNTAKEN ZIJN
Meedoen in samenwerkingsverbanden mbt duurzaamheid - > participeren in
coöperaties Randmeren en O-gen. Hierover vorig jaar besluitvorming geweest.
Subsidiëren Lokale Omroep
Citymarketing zoals door onze gemeente georganiseerd wordt.
Het instellen en financieel onderhouden van een cultuur coördinator.
Last but not least vindt de SVP het bewaken van de zondagsrust ook geen kerntaak
van de gemeente.
Voorstellen tot bezuinigen (vele 10000’en euro’s)
De SVP kan zich in een groot aantal voorstellen goed vinden. Wel missen wij de meer
politiek incorrecte / gevoelige bezuinigingen zoals het echte snijden in eigen vlees.
Hiervoor hebben wij in de vorige raadsperiode gepleit. Wij willen die bezuinigingen
nogmaals benoemen, vooral richting de nieuwkomers van de SGP.
-

Sobere rekenkamercommissie
Sobere wethouders formatie
Inleveren gedeelte raadsvergoeding
Jaartje opzeggen lidmaatschap VNG als proef

Vaak heeft de SVP gepleit voor parkeren van onderdelen uit GVVP zoals dure
overbodige rotondes en plateaus. Fijn dat het college en zelfs de CU nu ook tot
ditzelfde inzicht komt. Ik dacht even dat ik mezelf hoorde spreken in de laatste
commissievergadering maar het was wethouder Nagel die beweerde dat je soms moet
anticiperen op de financiële situatie waarin we leven. Verder vinden wij dat de
kwaliteit van de zorg niet afhankelijk mag zijn van de hoeveelheid geld uit Den Haag.
De SVP is tevreden over de griffie en haar omvang. Het is niet zo chique van het
college om de raad een bezuiniging op de griffie te presenteren. Een bezuiniging op
de formaties wethouders, managers en ambtenaren hebben wij toch ook niet kunnen
ontdekken in uw voorstel?
Graag zouden wij als SVP zien dat de sport en cultuursubsidies meer inzichtelijker
worden en er naar een nieuwe invulling gekeken gaat worden. Wij streven dan naar
subsidie voor de jeugd uit Bunschoten - Spakenburg en niet altijd maar naar
sportverenigingen, dat zou dan het uitgangspunt moeten zijn
Vraag aan college
Is er al bekend wie de exploitant wordt van het horeca gedeelte van het gebouw in
aanbouw van watersportcentrum de Eendracht. Gaat u daar ook terrassen op zondag
verbieden? Daar waar nodig zal de SVP aansluiten bij vandaag ingebrachte
amendementen of moties en afhankelijk van het verloop van deze middag zullen we al
of niet onze goedkeuring geven aan het raadsvoorstel.
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