Voorstel Programmarekening 2014
Voorzitter, leden van de raad
In de afgelopen vergadering van de commissie Bestuur&Middelen heeft de SVP bij monde
van burgerlid Jan van Diermen al een uitgebreide kritische beschouwing over uw voorstel
gegeven. Wij zullen deze beschouwing nog publiceren op onze website van de SVP.
Vanavond zijn we toegekomen tot de besluitvorming. Hier kunnen we wat korter over zijn en
ik zal een paar hoofdlijnen en ons standpunt kort benoemen. We willen hier gezegd hebben
dat de SVP zich grote zorgen maakt om de schuldpositie van de gemeente Bunschoten. We
zouden in dit geval kunnen spreken van "Griekse toestanden". Gelet op de slecht
renderende GREX lijkt het voor de SVP onmogelijk om uit de resultaten van de GREX de
aflossingen van de uitstaande leningen te kunnen realiseren. Wij als SVP zijn dan ook
benieuwd of het college kan aangeven hoe aan de aflossingsverplichting dit jaar en volgende
jaren moet worden voldaan. Weer met het aangaan van nieuwe leningen??? of ziet het
college andere mogelijkheden? Los van het antwoord en de onzekere ontwikkelingen van de
toekomst heeft de SVP na een worsteling wel besloten om niet TEGEN uw voorstel te
stemmen. Daar er invulling is gegeven aan een groot aantal zaken die onze politieke
voorkeur niet hebben zou er evenwel reden zijn om tegen te stemmen zoals wij deden
tijdens de vaststelling van de begroting. Nu een en ander is afgerond en er veel werk is
verzet door een enthousiast ambtenarenapparaat is er geen reden om uw voorstel niet te
steunen.
Voorstel Plas-Dras subsidie
Voorzitter, leden van de raad
De Spakenburgse Vrijheidspartij wil politiek bedrijven vanuit het conservatisme. Het
conservatisme is een politieke denkrichting waarin grenzen ontdekt worden aan de
maakbaarheid van de samenleving en de Schepping. Zaken die de natuur en de schepping
betreffen zijn voor de SVP belangrijk. Wij vinden dat het menselijk handelen in deze dingen
met de nodige terughoudendheid gepaard moet gaan. Voorbeelden uit het verleden waarbij
een standpunt is ingenomen waarbij is uitgegaan dat men de natuur zijn gang moet laten
gaan zijn. De oeverzwaluwenwand, het maaien van waterplanten in het randmeer, het
aantal maaibeurten van gras en de natuurlijke begroeiing in de binnenbracht. Bij genoemde
zaken heb ik die burgers vertegenwoordigd die uitgaan van het principe, niet teveel ingrijpen
in de natuur. De schepselen weten hun weg wel om zich voort te planten en te broeden. Met
deze korte beschouwing en terugblik in het achterhoofd wil de SVP tot een oordeel komen
over uw voorstel om het project plas dras financieel te ondersteunen. Het idee hiervan om
de stand van de weidevogels op peil te brengen is sympathiek, wij zijn van mening dat de
vogels heel goed in staat zijn een rustige leefomgeving te vinden waar zij kunnen bivakkeren.
Wij zien hierin geen taak van de lokale overheid om hierin actief beleid te voeren of ideeën
van andere belangengroepen te ondersteunen. We willen onze politiek denken over dit
soort onderwerpen op een stabiele manier voortzetten en kunnen uw voorstel dan ook niet
steunen.
Precariobelasting invoering
Voorzitter, leden van de raad
Tegen in lijn met eerdere opmerkingen en stemgedrag van de SVP in de april vergadering.
http://www.svpbunschoten.nl/raad16april2015.pdf

