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Begroting 2020 

Geachte voorzitter, collega raadsleden, college en inwoners, 

Nadat we eerder dit jaar al de begroting 2019 hebben vastgesteld in deze raad 

stellen we vanavond de begroting 2020 vast.  

Voorzitter op de eerste plaats wil ik ingaan op de vorm en de opbouw van deze 

begroting..  

Qua leesbaarheid en indeling zijn er aanzienlijke stappen gemaakt.  

Een belangrijke verbetering is het opnemen van Doelenbomen.  

Deze geven ons als raadsleden  veel betere handvatten om onze kaderstellende 

en controlerende rol op te pakken. 

Wij willen daarvoor onze waardering uitspreken richting college maar zeker ook 

richting de ambtelijke organisatie.  

Die waardering geldt wat ons betreft ook voor het feit dat het college erin is 

geslaagd om een op termijn structureel sluitende begroting te presenteren.  

In deze begroting is financiële ruimte voor het oppakken van de onderwerpen 

uit het Bestuursakkoord en het college programma.   

Ook zijn wij als CDA blij te kunnen constateren dat er binnen deze begroting 

ook ruimte is voor een aantal door ons ingebrachte speerpunten tijdens de 

behandeling van de Kadernota 2020.  

Zo is er ruimte voor het aanstellen van een subsidioloog en  kunnen we door 

het aantrekken van extra formatie investeren in duurzaamheid en circulaire 

landbouw 

Daarvoor hoeft de gemeente de broekruim niet al te strak aan te halen. We 

kunnen dus het voorzieningenniveau voor onze burgers in stand houden 

zonder dat wij daarvoor de lasten al te veel verhogen.  

We hebben al eerder kunnen concluderen dat er een goed financieel 

fundament is gelegd voor de gemeente Altena. Het huis staat. We hebben 

voldoende vlees op het bot en kunnen tegen een (financieel) stootje.   

Voorzitter, 

Wij zijn ons ervan bewust dat we het goed hebben met elkaar en dat we onze 

Altena huishouding nu goed op orde hebben maar het is niet allemaal 

rozengeur en maneschijn.  



Wij hebben een aantal zorgpunten die wij met de raad en het college willen 

delen 

Stijgende kosten Sociaal Domein 

Wij zien een aanzienlijke stijging van de kosten voor de uitvoering van onze 

taken op het gebied van het Sociaal Domein.   

Vooral de tekorten bij de uitvoering van de Wmo lopen fors op.  

De afgelopen periode heeft ons geleerd dat het college  nog onvoldoende grip 

heeft op deze uitvoeringkosten. En dat voorzitter     baart ons zorgen. 

Wij staan zeker nog voor een opgave om deze tekorten niet verder op te laten 

lopen.  

Daarbij moeten wij voorkomen dat wachttijden oplopen bij de dienstverlening 

richting onze burgers die een beroep doen op WMO-voorzieningen.  

Dit kan en moet op een adequate manier gebeuren voor onze inwoners die 

zorg nodig hebben.  

Eerder hebben wij al aangegeven dat wij graag met het college meedenken 

over de wijze waarop we de tekorten in de WMO kunnen ombuigen. 

Wij zien een uitnodiging van de wethouder met belangstelling tegenmoet 

Kosten projecten/investeringen 

Voorzitter, in de begroting zijn miljoenen opgenomen voor de uitvoering van 

grote projecten zoals de insteekhaven in Werkendam, bouw van scholen, 

uitbreiding van sportactiviteiten MFC d’Álburcht, ontsluitingsweg Werkendam, 

brandweerkazerne Almkerk en de aanleg van de atletiekbaan in Sleeuwijk. 

Daar zijn wij als fractie blij mee.  

Onze zorg is wel of het college erin zal slagen om al deze projecten uit voeren 

binnen de daarvoor in deze begroting opgenomen financiële kaders.   

Dat lijkt haast een onmogelijke opgave. 

(sport) Verenigingen 
  
Verenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke en sociale functie. Zij 
dragen voor een groot deel bij aan de leefbaarheid in onze dorpen.  
 
Onze fractie vindt het proces rondom de harmonisatie van het subsidiebeleid, 
accommodatiebeleid, en sportbeleid erg spannend.  



In de diverse werkbezoeken van het CDA blijkt dat verengingen zich zorgen 
maken over de toekomst, vanwege de onduidelijkheid  over het toekomstig 
beleid.  

Ze weten niet wat de financiële gevolgen zijn voor de lange termijn  

Een subsidiebeleid dat wordt vastgesteld in 2021 en een accommodatiebeleid 
in 2022 zorgt voor een onduidelijk beeld.  

Wat gaan de verschillende harmonisaties voor de verenigingen nu echt 
financieel betekenen?  

College is het mogelijk om alle verenigingen uiterlijk eind 2020 duidelijkheid te 
bieden wat al deze harmonisaties nu voor deze verenigingen gaan betekenen? 

De verenigingen en clubs staan de komende jaren voor grote uitdagingen.  Een 
aantal ziet het ledenaantal teruglopen en heeft moeite om voldoende 
vrijwilligers te vinden om de vereniging draaiende te houden.  

Ook leeft het energie- en milieuvraagstuk bij heel veel clubs.  

Daar moeten investeringen voor worden gedaan, terwijl clubs ook alles in het 
werk moeten stellen om de jeugd aan het sporten te krijgen en te houden  

Wij vragen het college om mogelijkheden te onderzoeken om een 
energiecoach gratis beschikbaar te stellen voor alle verenigingen.  

De uitkomsten van dit onderzoek verwachten wij in het 1e kwartaal van 2020 

 Tot slot is het voor een aantal verenigingen, waaronder vv Sleeuwijk volstrekt 
onduidelijk hoe lang zij nog op de huidige locatie kunnen blijven. 

Dit alles vraagt om duidelijkheid en wij roepen uw college op om deze 
duidelijkheid ook te scheppen 

Afsluitend voorzitter is de fractie van CDA Altena van mening dat  er een 
gedegen begroting  ligt die ruimte biedt om ambities waar te maken. 

Financieel liggen we op koers maar we moeten het roer wel stevig vast houden 
zodat we deze koers kunnen blijven varen. 

 


