Voorzitter, leden van de raad
Vanavond staat de vaststelling van de begroting 2017-2020 op het programma. De
SVP heeft in het verleden de begrotingen kritisch beoordeeld en kon niet altijd haar
goedkeuring geven. Een argument hiervoor is dat er geld gereserveerd wordt voor
politieke keuzes die de goedkeuring van de SVP niet kunnen dragen. Naast dit
argument heeft de SVP de term ‘boekhoudkundige trucs’ wel eens gebruikt om maar
eens een veelzeggende prikkelende omschrijving te geven. Creatief boekhouden is een
soortgelijke term voor wat de SVP in uw gepresenteerde begroting vandaag opnieuw
waarneemt.
Wij zullen vanavond een korte toelichting geven op ons standpunt ten aanzien van de
begroting. Uiteraard zitten er een groot aantal zaken in deze begroting die onze
goedkeuring hebben en wij wensen het college en de ambtenaren wijsheid en sterkte
om werk te maken van het vele werk wat in de steigers staat.
In de laatste commissie bestuur en middelen heeft het zeer gewaarde burgerlid van de
SVP reeds zijn mening gegeven over deze begroting. Dank voor de beantwoording van
de technische vragen en de bereidwilligheid om ons burgerlid te woord te willen
staan.
Alle opmerkingen en vragen gesteld door onze fractie zijn helaas niet naar
tevredenheid beantwoord. De SVP wil graag in gesprek blijven met het college en de
ambtelijke ondersteuning om onduidelijkheden weg te halen. Dit neemt niet weg dat
de SVP op dit moment niet kan instemmen met de begroting. Dit standpunt heeft ons
burgerlid in de commissie al door laten schemeren.
De doorslag voor ons om niet met deze begroting in te stemmen, is gelegen in het feit
dat u ons aan de ene kant een stijging van de inkomsten uit de GREX over de jaren
2016 t/m 2019 van 12 miljoen euro presenteert ( van 28 miljoen naar 40 miljoen),
terwijl aan de andere kant al geruime tijd gezegd en geschreven wordt dat de
inkomsten uit de GREX achterblijven bij de prognose. Gelet op de inkomsten t/m
september 2016 en de lopende reserveringsovereenkomsten (Haarbrug-Zuid) is het
in onze ogen een verkeerde voorstelling van zaken. Voor de meer technische
onderbouwing van onze zorgen over de begroting verwijs ik naar de gedetailleerde en
deskundige bijdrage van de heer van Diermen in de commissie die op onze website
www.svpbunschoten.nlte lezen is.
Mede gelet op deze te rooskleurige voorstelling van zaken m.b.t. de Meerjaren
Prognose Grondexploitaties kunnen wij als SVP dan ook niet met de
programmabegroting 2017-2020 instemmen.
Namens de SVP
Peter Frans Koops

