Voorzitter, leden van de raad, 2 november 2017
Vanavond staat de vaststelling van de begroting 2018-2021 op het programma. De
SVP heeft in de afgelopen raadsperiode de begrotingen kritisch beoordeeld en kon
niet 1x haar goedkeuring geven. Een terugkerend argument hiervoor was en is dat er
geld gereserveerd wordt voor politieke keuzes die de goedkeuring van de SVP niet
kunnen dragen. Om het geheugen wat op te frissen zal ik in telegramstijl een aantal
van die politieke keuzes noemen.
(zie voor meer informatie de teksten uitgesproken tijdens de kadernota 29 juni jl.)









Nieuwbouw brandweerkazerne en basisscholen ipv renovatie
Verhuizing gemeentewerf en sloop goede gebouwen als de bibliotheek
Lidmaatschap van de VNG
Dure rekenkamercommissie. Meedoen met cultuur van rapporten draaien en
vangen maar…
Overbodige interne organisatieontwikkeling
Participeren in het veiligheidshuis Utrecht, zijn de opgevraagde cijfers voor
Bunschoten al binnen?
Onzinnige hondenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting en een BIZ,
die financieel nadelig is voor kleine ondernemers
Tot zover

Om een en ander financieel te kunnen verantwoorden worden er leningen afgesloten.
Ook om andere leningen weer af te kunnen lossen. Zo is de schuldenlast afgerond 50
miljoen op afgerond 20 duizend inwoners van Bunschoten is dat per inwoner een
schuld van 2500 EURO.
Ook wordt er geld bij de burgers gehaald door de belastingen te verhogen.
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 uit
te voeren.
Wij hebben niet de illusie dat wij via amendementen zo aan het einde van deze
raadsperiode de begroting kunnen wijzigen. Die amendementen zullen we dan ook
niet indienen. De periode na de verkiezingen in 2018 is daarvoor een meer geschikt
moment zo die ons gegeven wordt. De tijd zal dat leren.
Voor nu -> SVP stemt tegen de begroting -> twee belangrijkste argumenten
Geen vertrouwen in financiële situatie in toekomst, zaken worden te rooskleurig
voorgesteld.
Teveel politieke keuzes die niet overeenkomen met de visie van de SVP.
Namens de SVP
Peter Frans Koops

