Beschouwingen op de begroting 2019
Bijdrage SGP
Voorwoord
U spreekt in uw voorwoord dat het realiseren vanuit ambities en het oplossen van knelpunten vanaf
2022 zullen leiden tot een tekort en het daarom noodzakelijk is om, binnen de ruimte die in de
begroting aanwezig is, nadere keuzes te maken.
Wanneer denk u dit te gaan doen ? U voorziet nu al tekorten! Bij tekorten eerst kritisch kijken naar de
uitgaven.
Stel ambities tijdig bij en pas het tempo van realiseren tijdig aan. Eerst je basistaken. Eerst wat
noodzakelijk is. Daarna wat wenselijk is.
Afvalstoffenheffing
U stelt dat er in deze begroting vooralsnog vanuit wordt gegaan dat de tarieven gelijk blijven. Dit in
tegenstelling van mededelingen in de Cie. EF en RD in oktober 2018 van mogelijke 15%
tariefverhoging.
Vanwaar deze aanname ? Waar is dit op gebaseerd ? Is dit de volgende begrotingswijziging die er
aan komt ?
Bestuurlijke samenwerking
Programmamanager FV leveren t.b.v. Duurzaamheidsambitie a € 45.000,-.
Dat is nogal wat. Wat gaan wij daar extra voor terug krijgen ? U heeft ook al een fors bedrag a €
30.000,- in een raadsvoorstel bedongen om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren ? Ook voor
onderzoek; nulmeting. Zonder helaas ook verdere onderbouwing. Totaal voor 2019 dus al € 75.000,voor duurzaamheidsdoelstellingen zonder goed onderbouwde en concrete raadsvoorstellen.
Kunt u dit nader toelichten ? Geld nodig, ok. Maar dan wel graag een goede onderbouwing. Het gaat
wel om gemeenschapsgelden.
Medewerker economische zaken
Medewerker economische zaken aantrekken voor 0,25 fte om contacten met Renswoudse bedrijven
te onderhouden over beter vestigingsklimaat. € 15.000,- Zo’n 500 uur per jaar..... Nodig ? Is er nu
geen gunstig vestigingsklimaat ? En hoe gaat college om met ondernemers die door knellende
landelijke regelgeving gedwongen worden hun onderneming te beëindigen ?
Inclusieve arbeidsmarkt
Zo ook 0,25 fte om inclusieve arbeidsmarkt concreter te maken bij Renswoudse ondernemers. Ook
zo’n 500 uur per jaar. Kosten € 15.000,-.
Wie deed contacten eerst ? En zijn deze extra fte echt nodig ? De wethouders hebben al een totale
verhoging van fte’s van 1,3 fte naar 2,2 fte. Met de daarbij behorende kosten ?
Als gemeente gaan wij onderzoeken hoe te komen tot een toekomstbestendig ambtelijk apparaat.
Gaan wij nu op voorhand al gelden vrijmaken voor extra fte voordat de uitkomsten geheel bekent zijn
?
Groenvoorziening openbaar groen
Op dit moment niveau B. Renswoude groeit. Diverse wijken zijn zojuist opgeleverd of worden medio
2019 opgeleverd. Daar zal ook openbaar groen worden aangelegd en moeten worden onderhouden
nemen wij aan. Dit is onzes inziens niet meegenomen in de begroting. Er is zelfs € 36.000,- minder
begroot dan in 2018 (blz. 39).
Waarom geen verhoging budget om genoemde redenen ? Gaat niveau B straks naar niveau C ? Kan
groenvoorziening niet gekoppeld worden aan de duurzaamheidsagenda van het college ?

Dorpshart
Dorpshart staat bij de SGP hoog op de prioriteitenlijst. Is daar al iets naders over bekent ? Ook daar
lopen de kosten n.a.v het niet bebouwen gewoon door ?
Of wachten wij eerst totdat er een definitieve locatie is gekozen voor het nieuwe gemeentehuis ?
Subsidiebeleid
In 2017 is door de SGP gevraagd om het subsidiebeleid tegen het licht te houden. Ook de VVD en het
CDA waren hier voorstander van. Gaat dit er in 2019 nog van komen ?
Financiële reserves
Reserves op orde brengen of verhogen voor in 2022 voorziene tekorten.
Het tegenovergestelde gebeurt helaas. Groot bedrag a € 239.000,- wordt onttrokken aan reserves.
Vorig college werd weleens verweten te voorzichtig te begroten. Wij kunnen ons als SGP niet aan de
indruk onttrekken dat het nu niet op kan. Als er in tijden van economische voorspoed al tekorten
worden voorzien wat staat ons dan te wachten als het economisch minder gaat ? Geen enkele
toevoeging aan de reserves ondanks de door u gemelde voorziene tekorten in 2022. En u verwacht
nog extra kosten ? (zie afvalinzameling). Hoe kijkt u hier als college zelf tegenaan ? Betalen wij als
inwoners van Renswoude na 2022 het gevolg van deze ruime manier van begroten ? Ambitie is goed.
Maar niet tegen elke prijs. Let op uw zaak. Eerst wat noodzakelijk is. Daarna wat wenselijk is.
Verantwoord handelen.
Begrotingen zullen wij straks toetsen aan concrete voorstellen en dekkingsplannen. Bedragen zijn
begroot / geraamd = beschikbaar mits goed onderbouwd.
Raadsvoorstel begroting 2019 van vandaag vermeld:
In de jaren 2019 tot en met 2021 is sprake van een structureel sluitende begroting. In 2022 is
sprakevan een (gering) tekort.
Al is het een juiste constatering dat de begroting 2019 sluitend wordt gemaakt door het onttrekken
van € 239.000,- aan de algemene reserve.
Kan met vaststellen punt 5 uit het besluit (zie onder) niet gewacht worden tot de gevraagde offertes
binnen zijn ?
De eerste begrotingswijziging voor 2019 vermeld:
Functie 980 Mutaties reserves
698000 Onttrekking alg.reserve
60001 Incidenteel begrotingstekort van € 239.183,00
BESLUIT:
1. De begroting 2019 van de algemene dienst, de begroting 2019 van het Woningbedrijf en de
meerjarenramingen 2020 tot en met 2022 vast te stellen; 2. De geraamde OZB opbrengst voor het
jaar 2019 met 1,4 % te verhogen (totaal € 12.810) en de OZB tarieven in de raad van 11 december
2018 zodanig vast te stellen dat dit effect wordt bereikt; 3. De tarieven afvalstoffenheffing en het
reinigingsrecht voor 2019 in de raad van 11 december 2018 vast te stellen op basis van de dan
beschikbare actuele informatie; 4. De tarieven voor het rioolrecht voor 2019 ten opzichte van 2018
ongewijzigd vast te stellen; 5. Een bedrag van € 239.000 te onttrekken aan de Algemene reserve ter
dekking van het incidentele begrotingstekort voor het jaar 2019.
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