Voorzitter leden van de raad en andere toehoorders.
Het is weer tijd voor de jaarlijkse serie spreekbeurten voor de fractievoorzitters. Ditmaal is het
de laatste keer in deze samenstelling van de raad en de laatste maal voor de verkiezingen in
maart 2014. Ik heb dan ook gepleit in de laatste presidiumvergadering voor meer zendtijd
voor de partijen indien dit gewenst was. Er bleek geen meerderheid te zijn voor dit
sprankelende idee van de SVP. Alleen het CDA zag er wel iets in. Tegelijk denk je dan; het
lijkt wel of men moe is. Dat hoop ik toch echt niet. Wel lijkt het me nodig om kritisch te
kijken naar de vulling van deze dag. Men mag algemene beschouwingen houden, maar
waarover moet je het hebben en waar wil je mee beginnen en hoe langdradig wil je zijn?
Natuurlijk kan niet alles aan de orde komen en moet men selecteren. Mijn bijdrage bestaat uit
twee delen. Deel 1 algemene opmerkingen, en deel 2 commentaar op de kadernota. Aan eind
van betoog zal ik de link noemen waar u mijn tekst integraal kunt nalezen. Vragen aan college
zijn vetgedrukt.
Overigens heb ik me ook afgevraagd tot wie ik me zal richten. Voorzitter, ik richt mij in
eerste instantie tot de raad en de burgers en veel minder tot het college. Ik heb dan ook niet
mijn tekst van te voren gezonden aan het college. U hoeft van de SVP geen lange lijst met
vragen aan het college te verwachten. We hebben er maar een paar. Wij zijn tevreden over de
mogelijkheden om vragen te stellen, die wij in de aanloop tot deze dag krijgen. De SVP is
vaker tevreden. Blij dat wij onze eigen koers kunnen varen zonder last te hebben van
coalitiebanden of scheve gezichten van coalitiepartners. Wat een tijd is er verspild aan
schermutselingen binnen de coalitie en herhalingen en langdradigheid van sprekers. Blij zijn
wij ook met onze eigen pers op de sociale media, de website van de partij en mijn
persoonlijke weblog. Wij hebben zo onze eigen opvattingen over profileringsdrang,
haantjesgedrag en het politiek willen scoren.
Wij blijven onszelf en zijn een stabiele politieke beweging. Er zit groei in de groep mensen
die actief willen zijn binnen de SVP. Wij hebben zin in het komende jaar en zullen te zijner
tijd met nieuws komen over ons vernieuwde verkiezingsprogramma en de kieslijst die groter
zal zijn dan in 2010. Tevreden zijn we ook met de lokale schriftelijke pers en de lokale
omroepen de LOS en DB-TV. De SVP wil haar energie besteden aan leuke dingen, dus
invulling geven aan de volksvertegenwoordigende rol zoals wij het afgelopen jaar deden bij
de perikelen rond de Thaise massagesalon op Eemdijk, de sluitingstijden van eetcafé Thuus
en heel actueel de belangen van de twee ondernemers in de food sector die op zondag dicht
zouden moeten. Ook willen we als extra missie van de partij blijvend voorlichting geven over
het onderwerp islam en de relatie tot het christendom en de actuele ontwikkelingen in de
wereld over deze onderwerpen. Daar waar nodig zullen we deze onderwerpen ook plaatselijk
belichten. Gezien de laatste peilingen blijkt dat onze standpunten met betrekking tot de islam
en islamisering van het Westen door een zeer groot gedeelte van de bevolking worden
gedragen. U, heer Wieldraaier (CDA) mag deze standpunten rabiaat vinden, wij vinden ze
realistisch en hoognodig. Over de toekomst hebben wij zo onze visie. Wij zullen die deze dag
niet expliciet geven. We vinden het goed dat er een toekomstvisie is geschreven waarmee de
partijen ook aan de slag kunnen. In de raad van 11 juli kan hier over worden doorgesproken.
Een beschouwing over de winkelsluitingswet en de zondagsrust hoeven we vandaag ook niet
te geven. Dat kunnen we mooi meenemen in de raad van 11 juli. Er is alle gelegenheid om
over welk onderwerp dan ook je zegje te doen. Dat is toch wel een zegen van de democratie.
Deze dag houden we het sobertjes, overigens ga je op een lange fietstocht nadenken en
relativeren en vraag je je ook af hoe druk je je moet maken tijdens de bespreking van de
kadernota en weeg je kosten af tegen de baten. Eerder heb ik al eens gezegd; algemene

beschouwingen maak ik het hele jaar door en hoeven dus niet geconcentreerd te worden op 1
lange dag.
Wij willen jullie allen een goede tijd toewensen voor de toekomst en een volwassen
samenwerking daar het van ons gevraagd wordt in het belang van de gemeente Bunschoten.
Afronden wil ik met wat commentaar op de kadernota.
Laten we beginnen met een open deur met weinig nieuwswaarde. Er zijn veel onzekerheden,
de korting op de algemene uitkering, de bezuinigingen in het sociale domein, de financiële
effecten van de decentralisaties zijn ook onzeker. Er is algemene financiële onzekerheid en de
economische crisis is nog volop gaande. In deze tijd moeten we proberen de begroting
sluitend te krijgen. Dat lukt nog maar net en de verwachtingen voor latere jaren zijn
allesbehalve positief.
De gekunstelde dekking voor het kunstgrasveld Eemdijk vinden wij zeer discutabel. Geld
weghalen uit het sociale domein via financiële trucjes vinden wij onverantwoord. U (college)
rapporteert in de kadernota H2 ontwikkelingen bestaand beleid over meevallers en
tegenvallers. De SVP vindt dat de overheid toch nog veel meer kan snijden in eigen vlees. Wij
hebben eerder onze bezuinigingen op dat terrein aangegeven, maar deze zijn aan
dovemansoren besteed. Toch verheugd het ons dat een aantal voorstellen van raadsfracties
vandaag ook uitgaan van het snijden in eigen vlees. Laten we het maar houden op gezonde
invloed van de SVP. U zult begrijpen dat we deze voorstellen positief zullen benaderen. Er
kan nog steeds minder worden uitgegeven aan externe bureaus. Wat een beschamende
vertoning nu weer…een duur onderzoek over vogelpoep in het water bij het strandje. Zorg
voor een oplossing in plaats van overbodig onderzoek te gaan doen. Maar ook vinden we dat
er rustiger en zuiniger met investeringen in de openbare ruimte zoals overbodige rotondes kan
worden omgegaan. Dat er minder subsidie aan allerlei organisaties en verenigingen verleend
gaat worden in de toekomst heeft de goedkeuring van de SVP.
Vraag die nog is blijven liggen voor deze dag aan college.
H3 Ontwikkeling algemene uitkering.
In het overzicht Budgettair effect wordt o.a. genoemd het BTW-compensatiefonds. Voor de
duidelijkheid betreft dit teruggave van BTW op diensten etc. van derden. Wat ons opvalt is
dat voor 2014 een bedrag van € 145.000 wordt teruggevraagd en voor de jaren daarna
€ 403.000. M.a.w. betekent dit dat de gemeente voor de jaren na 2014 voor een bedrag
van bijna € 2.000.000 kosten gaat maken voor diensten van derden (403.000: 21% =
1.919.000)? Klopt het dat u meer werk gaat uitbesteden aan derden? Zo ja dan mag ik
toch aannemen dat het eigen personeel in ieder geval niet wordt uitgebreid?
H5 Nieuw beleid
De onderdelen GVVP, Elementverharding en Bermverharding mogen wat ons betreft nog wel
een jaar worden uitgesteld. Hoe staat het toch met de regel om oud beleid in te leveren
voor nieuw beleid? Welke oud beleid wordt er eigenlijk ingeleverd?

Onderdeel b Voorstellen zonder dekking
De SVP heeft er vrede mee dat de zaken die hier genoemd worden op dit moment niet kunnen
worden gerealiseerd omdat er geen geld voor is. In de komende kerntakendiscussie kan de
raad nog eens bezien of alles ook wel zinvol is en een taak voor de gemeente moet zijn.
Voor wat betreft de machine om kauwgom te verwijderen is het nog een idee om de vervuiler
hiervoor te laten opdraaien. Dus functionele straffen toepassen in de vorm van taakstraffen.
Ontwikkelingen lokale lastendruk H6
Het college blijft graag pronken met de COELO-atlas en de plaats die Bunschoten inneemt op
de lijst met Bunschoten als plaats met lage woonlasten. Als de politiek lokaal eens wat meer
in eigen vlees zou snijden dan zouden deze lasten nog lager kunnen uitvallen. Maar zolang
onze bezuinigingen niet worden overgenomen zal dit niet het geval zijn. Een duidelijke
gemiste kans voor dit gemeentebestuur. De verhoging van de OZB op basis van te hoge WOZ
waarden in een tijd waarin de huizenprijzen dalen kan onze goedkeuring niet hebben.
Citaat vorige beschouwingen, eventueel herhalen
Opvallend is dat veel minder dan vorig jaar de raad gevraagd wordt om bezuinigingen aan te
dragen. Vorige jaren wilde de raad niets weten van onze bezuinigingen, dat betekent
overigens niet dat ze van tafel zijn. Voorstellen van onze politiek niet correcte bezuinigingen
zal de SVP niet doen, maar ik neem wel de vrijheid ze nog eens te noemen.
Bezuinigingen SVP
Snijden eigen vlees totaal 97000 EURO
Wethoudersformatie 0,5 fte 35000
1 externe rekenkamercommissie 7000 of slapende RKC met nog grotere bezuiniging
15% minder raadsvergoeding in maanden juli en augustus 24000
Opzeggen lidmaatschap VNG 31000
Daar waar nodig zal de SVP aansluiten bij vandaag ingebrachte amendementen of moties en
afhankelijk van het verloop van deze middag zullen we onze goedkeuring geven aan het
raadsvoorstel.
Tot zover in eerste termijn
P.F. Koops
Namens de SVP
Link www.svpbunschoten.nl/beschouwingen2014.pdf

