Behandeling begroting 2015-2018 6 november 2014
Voorzitter, leden van de raad
In de commissie Bestuur en Middelen van 16 oktober heeft de SVP bij monde van
burgerlid Jan van Diermen een beschouwing gehouden met name over de grote
projecten en haar grondexploitaties. De gedetailleerde strekking hiervan zal ik niet
herhalen. Wel zal ik de hoofdlijnen van onze zorgen opnieuw benoemen omdat deze
voor ons van belang zijn voor ons politieke oordeel over de begroting die voor ons
ligt.
Voor wat betreft project Zuyderzee is er sprake van een nadelig eindresultaat en grote
vertraging van de verkoop van de woningen. In deze moeten we regelmatig
terugdenken aan de gedenkwaardige woorden van ik geloof Henk van de Mheen dat
de Zuyderzee de financiële molensteen is om de nek van de gemeente. Vervolgens is
het project Rengerswetering ook allesbehalve winstgevend. Het bijpraten achter
gesloten deuren over dit project heeft ervoor gezorgd dat er eerder sprake is van het
spreken met een grafstem dan het zingen van een Hooglied op dit project. En last but
not least is er nu weer een financiële strop bij het project Haarburg-Zuid. Zie hiervoor
het bericht van 21 oktober j.l. waarin van een nadeel wordt gesproken van vele
honderdduizenden euro's
( € 1.610.000,00. Van de boekwaarde per 31-12-2018 resteert dan nog een toekomstig
voordeel (op papier) van € 2.016.638,00 minus € 1.610.000,00 = € 406.638,00. ).
Gelet op de huidige gang van zaken zal dit project uiteindelijk wel resulteren in een
verlies.
De SVP heeft dan ook geen vertrouwen voor de toekomst dat datgene wat op
financieel gebied in de begroting 2015-2018 staat vermeld, ook verwezenlijkt kan
worden. De conclusie kan worden getrokken dat de GREX (grondexploitatie) voor de
Gemeente Bunschoten jammer genoeg als een financieel fiasco kan worden
omschreven. Nogmaals willen wij beklemtonen dat de gemeente Bunschoten niet als
projectmakelaar moet optreden, maar dit aan de particuliere sector moet overlaten en
alleen facilitair hierin moet optreden.
De raad heeft er voor gekozen om de rekenkamercommissie een onzinnig onderzoek
te laten doen over de informatievoorziening uit het verleden bij het project
Zuyderzee. Beter was het geweest de blik op de toekomst te richten en deskundigen
mee te laten denken over de vragen hoe de woningen en waterwoningen sneller te
verkopen en hoe de GREX positiever te laten worden. De SVP vindt dat de raad de
prioriteiten in deze verkeerd heeft liggen.
De door ons ingebrachte bezuinigingen vinden geen weerklank bij een meerderheid
van de raad. Ook het snijden in eigen vlees is niet aan de orde. De meerderheid heeft
besloten om het geld weer bij de burgers te halen om de begroting te sluiten. De
verhoging van belastingen voor de burgers kan de SVP niet goedkeuren.
Voor wat betreft de tariefdifferentiatie bij het ophalen van huisvuil kan de SVP zich
vinden in de opmerkingen van de CAP fractie, die wil pleiten deze differentiatie te
behouden. Hierbij willen wij tevens opmerken dat de doorberekening van de BTW

component in het reinigings- en rioolrecht afbreuk doet aan de aan de betekenis van
het woord retributie. Door de BTW aan de burger door te berekenen ontstaat er een
overschot op deze rechten, wat niet de bedoeling is.
Voorzitter ik hoef de spreektijd niet verder te gebruiken om moties of amendementen
toe te lichten. In tegenstelling tot de vergadering over de kadernota heb ik vanavond
geen afspraken elders en zal de SVP straks bij de stemming gewoon aanwezig zijn.
Wij wensen u allen een goed politiek jaar toe...
Tot zover in eerste termijn
Namens de SVP
Peter Frans Koops
Tweede termijn
Reactie op VVD amendement minder kaderstellende nota’s.
Sober onderhoud binnengracht.
Dank aan CDA fractie voor aandacht motie maatschappelijke stage
SVP stemt tegen de begroting -> vier belangrijkste argumenten
Geen vertrouwen in financiële situatie in toekomst, verliesgevende grote projecten
Politieke keuzes zijn teveel afwijkend van verkiezingsprogramma SVP, wij staan
andere bezuinigingen voor.
Geen belastingverhoging voor de burger in deze tijd zonder ook te snijden in eigen
vlees.
Teveel boekhoudkundige trucs en spelen met spaarpotjes en een te rooskleurig beeld
bij het presenteren van een meerjarige sluitende begroting.
Slechts steun aan 1 amendement ->tariefdifferentiatie handhaven.

