
De Algemene Beschouwingen van PvdA Beuningen, uitgesproken tijdens de 

begrotingsvergadering door fractievoorzitter Ria Straathof.  

 
Voor ons ligt de begroting voor het jaar 2014. Tijd om terug te kijken op een coalitieperiode van bijna 
4 jaar en tijd om deze begroting voor 2014 te bekijken in het licht van de afgelopen 4 jaar. Het is 
geen gemakkelijke tijd geweest. Het is vooral een tijd geweest van de hand op de knip en bezuinigen.  
Daar was de fractie van PvdA Beuningen op zich geen tegenstander van. Er moet stevig bezuinigd 
worden, willen we de gemeentefinanciën weer op orde krijgen. Maar zoals we vorig jaar al zeiden: 
liever verantwoord dan snel. Wij vinden het daarom buitengewoon treurig dat het College vasthoudt 
aan plannen die onomkeerbaar zijn zoals het sluiten van het zwembad. Alsof in een begroting van 48 
miljoen euro geen enkele andere optie is om 90.000 euro gedekt te krijgen. 
 
Voorzitter, ik wil een belangrijke vraag op tafel leggen. Respecteert dit college raadsuitspraken wel? 
Ik heb nog eens teruggekeken en zag dat onze fractie vorig jaar bij de begrotingsbehandeling slechts 
2 amendementen en 2 moties ingediend heeft.  En daarvan hebben wij een van de amendementen 
ook nog eens ingetrokken.  
Een van de moties ging over het ontwikkelen van een beleid gericht op de bouw van woningen voor 
starters. Met een verzoek aan het College om in juni 2013 een plan van aanpak aan de Raad voor te 
leggen. De motie is aangenomen. Het is nu een half jaar later dan de afgesproken datum. Er ligt nog 
steeds geen plan op tafel en u heeft niet gemeld dat het niet ging lukken. 
 
De tweede motie ging over inzicht in de uitputting van de reserve bezuinigingen. Wij willen de 
slagkracht van het College niet frustreren maar we willen wel zien waar die slagkracht voor gebruikt 
wordt. Dat zeiden we vorig jaar. En we zeggen het nog maar eens. Want in die motie, die ook 
aangenomen is, vroegen wij het College om tweemaal per jaar een specificatie van de mutaties in de 
reserve bezuinigingen aan de raad ter beschikking te stellen. In de motie stonden ook de twee 
momenten concreet benoemd, de Zomernota en de jaarrekening. We hebben helaas niets mogen 
ontvangen. 
 
Het amendement dat de fractie van PvdA Beuningen indiende vorig jaar, ging over welstand. In de 
begroting was een bezuiniging van € 60.000 ingeboekt. Wij stelden voor om daar in 2013 de helft van 
af te halen. En we vroegen om in maart 2013 met een voorstel te komen waarin duidelijk zou worden 
wat de structurele bezuiniging zou kunnen worden. Het amendement is aangenomen. Maar u heeft 
het niet uitgevoerd. 
 
Ja voorzitter, als we dan toch alleen maar moties en amendementen aannemen waar het College 
vervolgens niets mee doet, is de vraag natuurlijk waar wij het allemaal voor doen. Ik durf zelfs te 
vragen of u, College, ons als Raad eigenlijk wel serieus neemt. Ik zou in ieder geval graag willen 
weten waarom het College zo goed als niets met het amendement en de beide moties heeft gedaan. 
 
Overigens, ik weet niet of andere fracties hier ook op gecontroleerd hebben. Wij hebben vorig jaar 
een amendement van BN&M aangenomen om een extra bezuiniging van  € 56.000 te realiseren op 
beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen. Ik heb navraag gedaan, omdat ik hem in de 
zomernota niet kon vinden. Nu blijkt dat hij alleen in 2013 als incidentele bezuiniging is ingeboekt. 
Terwijl ik toch bijna zeker weet dat wij het zo’n goed idee vonden omdat het een structurele 
bezuiniging was. Maar misschien kan de fractie van BN&M hier nog iets over zeggen. 
 
Bij het terugkijken naar de afgelopen periode heb ik ook nog eens gebladerd in het 
Collegeprogramma. Dat was eigenlijk best ambitieus. We wisten toen al wel dat er een moeilijke tijd 
aankwam. Maar er stonden ook wel plannen in. En de belangrijkste plannen van deze coalitie hoefden 
helemaal niet zo veel geld te kosten: 
Een reclamebord is goed voor de sport. Trending topic ten tijde van de verkiezingscampagne in 2010. 
Het afschaffen van de welstandscommissie. Het vereenvoudigen en verminderen van regels. Wat is er 
van terecht gekomen? Het bouwen van levensloopbestendige woningen in alle kernen. We hebben ze 
niet gebouwd zien worden. 
 
Burgerparticipatie. In het Collegeprogramma werd er een stukje aan gewijd. Het zou een impuls 
krijgen. We leggen met vertrouwen meer verantwoordelijkheid bij burgers en we onderzoeken hoe we 



op wijk- en dorpsniveau meer zeggenschap kunnen beleggen. Dat staat letterlijk in het 
Collegeprogramma “ kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden”. En dan komt er een groepje 
burgers met een initiatief. Uit Winssen bijvoorbeeld. Krijgen die burgers het vertrouwen? Krijgen ze 
zeggenschap? Wordt hen een kans geboden?    
 
Vorige week, in de commissie Samenleving, wees de heer Cobussen ons op het feit dat er dekking 
moet zijn, als de oppositie kosten wil maken, die het College niet in gedachten had. De heer Cobussen 
leek al bijna op een wethouder.  
In reactie op zijn opmerking heb ik eens gekeken naar de hardheid van de begrotingscijfers van de 
afgelopen jaren. Begrotingscijfers zijn een vorm van “intelligent inschatten”. Op het moment dat wij er 
over spreken, lijken cijfers altijd spijkerhard. En dat is natuurlijk niet zo. De cijfers van de jaarrekening 
– als we die vaststellen – zijn hard. Begrotingscijfers zijn dat nooit. Ik zal niet zeggen dat ze 
boterzacht zijn, maar het is in de regel een verantwoorde gok. Op basis van wat je weet en wat je van 
plan bent komt er getal X uit. Dat wordt ook duidelijk als je de getallen uit de diverse begrotingen op 
een rijtje zet. Voor wie er in geïnteresseerd is hoe onvoorspelbaar een begroting kan uitpakken, ik heb 
ze in een Excel bestandje gezet en dat deel ik graag met iedereen. 
 
 

jaren  Begroting van       

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2010    1.558.595-   1.742.757-   1.660.809-   1.610.453-    

2011        15.539         5.602       32.266       21.161   

2012     1.452.708-   1.003.143-      603.010-       59.912  

2013         815.866-      586.836-      391.754   1.153.921 

2014           51.913      405.254-       61.049- 
 
Ik focus even op de voorspellingen voor het jaar 2014. Dat is op hierboven de kolom onder 2014, de 
cijfers staan in rood. En dan begin ik met de begroting van 2011. In 2011 zag het er naar uit dat wij 
in 2014 een overschot zouden hebben van ruim € 21.000. In de begroting van 2012 was dat 
veranderd in een tekort van ruim € 600.000. In de begroting van 2013 was het nog steeds een tekort, 
nu van € 587.000 en in de huidige begroting voor 2014  is er ook weer sprake van een overschot, nu 
van zo’n € 52.000. Je vraagt je af wat er in die jaren allemaal gebeurd is. 
Nemen wij 2016 als voorbeeld. In de begroting van 2013 leek het er op dat wij in 2016 een overschot 
zouden hebben van ruim € 1.1 miljoen. In de begroting die voorligt is dit bedrag meer dan verdampt 
naar een tekort van € 61.000.  
En zo kan ik doorgaan. Er zijn dus enorme fluctuaties te zien en dat geeft vooral aan hoe moeilijk het 
is om goed te begroten. Zeker in het soort onzekere tijden waarin wij leven. 
 
Dus als het er om gaat waar de fractie van PvdA Beuningen het geld vandaan haalt om een paar 
belangrijke zaken te blijven financieren: wij stoppen het gewoon in de begroting en dan is het tekort 
in 2015 en 2016 iets groter en is het overschot in 2017 iets kleiner. 
 
We hebben overwogen om dit jaar helemaal geen moties en amendementen in te dienen. Maar dat is 
niet gelukt. We hebben er maar eentje, maar wel één waarvan ik hoop dat hij op uw aller sympathie 
mag rekenen. Er wordt bezuinigd op de subsidie cultureel coördinator van het Molenhuis. Die 
coördinator is nodig om de programmering van ons theater gerealiseerd te krijgen. Het hele bedrag 
wordt wegbezuinigd. Perspectief is hard bezig om uit andere bronnen geld binnen te halen om de 
theaterzaal kostendekkend te laten draaien. En er lukken best al dingen. Maar zoiets heeft tijd nodig. 
Onze fractie vindt dat we Perspectief die tijd moeten gunnen. Daarom dienen wij een amendement in 
om de bezuiniging van 2014 en 2015 voorlopig te schrappen. Het gaat om een bedrag van 13.083 
euro per jaar.  
 
In de begroting zit wat ons betreft een hoog gehalte aan creatief boekhouden. Dan bedoelen wij het 
bedrag van 2,5 miljoen dat we gaan ontvangen uit de zandwinning H1. Dat geld is bedoeld om een 
fonds te vormen. Beheer en onderhoud van het gebied rond de plas moet er van worden betaald. 
Maar het wordt nu al gebruikt om het tekort in het Grondbedrijf te verminderen. Terwijl dat beheer en 
onderhoud straks ten laste komt van de Algemene Dienst. Die 2,5 miljoen gaan we binnenkrijgen in 



60 kwartaaltermijnen vanaf het moment dat het bestemmingsplan definitief is. En dat brengt ons op 
de vraag: wanneer wordt het bestemmingsplan definitief? Want er lopen nog procedures. En zolang 
die niet afgerond zijn, lijkt het ons in strijd met het voorzichtigheidsbeginsel om dit bedrag in te 
boeken. 
Daarbij komt, ook niet onbelangrijk, dat wij bij het oplossen van onze financiële problemen vooral 
behoefte hebben aan echt geld. Harde valuta waarmee wij leningen kunnen aflossen zonder direct 
weer nieuw geld te hoeven lenen. Daar voegt deze actie helemaal niets aan toe.  
 
Voorzitter, wij willen geen voorschot nemen op de toekomst. Maar we willen wel bij deze begroting 
iets in het vooruitzicht stellen. Als de zandwinning in Winssen doorgaat, komt er in dezelfde 
systematiek als bij het fonds beheer en onderhoud nog een bedrag aan geld binnen. Een bedrag van 
2 miljoen euro, ook in 60 kwartaaltermijnen. Als maatschappelijke vergoeding. Ter compensatie van 
de overlast die de inwoners van Winssen gedurende 15 jaar op hun dak krijgen. Wat ons betreft kan 
dit geld niet gebruikt worden om financiële gaten te dichten. Dat geld moet ten goede komen aan de 
burgers. In de eerste plaats aan de burgers van Winssen. Maar we hebben ook de mogelijkheid om 
het te investeren in kern overstijgende voorzieningen waar alle burgers in de gemeente Beuningen 
plezier aan kunnen beleven. We hoeven daar vandaag natuurlijk nog geen besluit over te nemen. 
Eerst maar eens zien dat die zandwinning van start gaat. Maar het lijkt ons goed om onszelf een klein 
lichtpuntje in het vooruitzicht te stellen. 
 
 
Fractie PvdA 
Ria Straathof 
 


