
Voorzitter dank u wel. 

Wat staan we hier anders dan op datzelfde moment vorig jaar. Een begroting met een zilveren rand 

is veranderd is in een ijzeren boodschap. Een dal,  waar we samen een brug over moeten gaan 

bouwen. Waar we als CDA eerst stil bij willen staan is dat hetgeen wij nu zien in deze begroting. De 

tekorten, het bezuinigen, de behoefte aan goede herstelplannen. Dat wat  wij zien in onze begroting, 

dat is waar inwoners van Zuidplas nu tegenaan lopen. We weten niet hoeveel mensen binnen onze 

gemeentegrenzen hun baan kwijtgeraakt zijn. Hoeveel ondernemers het hoofd net boven water 

kunnen houden, hoeveel mannen of vrouwen er kampen met psychische problemen. In deze 

onzekere tijden kunnen we veel niet voorkomen. Wat we als gemeente wel zoveel mogelijk moeten 

doen is zorgen dat we als gemeente IN die samenleving staan. Tussen de mensen, zij aan zij. Als 

gesprekspartner, als vraagbaak, als aanspreekpunt.  Om zo samen over dat dal te komen. 

Allereerst opnieuw een oproep aan het rijk. Een boodschap die we wat het CDA betreft 

GEZAMENLIJK, CONTINU en LUID af blijven geven: Weet u nog dat ik vorige keer sprak over het 

buurmeisje dat te weinig geld kreeg om vlees te kopen voor de buurtbarbecue? De gemeente is dat 

meisje en ze zit diep met haar handen in haar eigen roze spaarvarken. Haar spaargeld raakt op de 

organisator, het rijk dus, MOET wat het CDA betreft nu met geld over de brug komen! We hebben 

het nu over de financiën van het komende jaar. Maar we zullen verder moeten kijken dan ‘morgen’ 

Voorzitter, het CDA vindt het belangrijk dat we verder kijken. Gezien het structurele karakter van de 

tekorten in de zorg, zullen we veel verder moeten kijken dan onze algemene reserve. Die spaarpot 

raakt leeg. Ja, de spaarpot raakt leeg, we moeten niet alleen kijken hoe we zo zorgvuldig mogelijk 

onze centen uitgeven, we moeten ook kijken hoe deze weer gevuld wordt.  

Vandaag stippen we als CDA zeven punten aan die wat ons betreft extra de aandacht vragen. 

Allereerst het strak indiceren. Het is goed dat het kritisch gekeken wordt naar de uitgaven in de zorg. 

Keuzes maken zoals: waar het mogelijk is om therapie voor drie personen samen te voegen, waar nu 

één op één therapie gegeven wordt, juichen wij dat ook van harte toe. Maar voorzitter, strak 

indiceren kan geen automatisme zijn. Per geval moet er gekeken worden naar de bredere context 

waarbinnen iemand zorg vraagt. Wanneer er zorg nodig is, MOET dit geboden worden. Dat is onze 

verantwoordelijkheid. Zeker in deze tijd. 

Op het gebied van ruimte. Al eerder heeft het CDA aangegeven dat de mogelijkheid tot het bouwen 

waarbinnen alle eigen woonwensen gerealiseerd kunnen worden een prominentere plek mag krijgen 

in de gemeentecommunicatie. Wij spreken regelmatig inwoners die om gezondheidsredenen of 

architectonische belangstelling graag op een minder traditionele manier gebruik zouden maken van 

een bouwkavel. Wat ons betreft een dusdanig waardevolle aanvulling voor Zuidplas, dat hier 

aandacht voor moet zijn. 

Een tweede ruimte punt is de leegstand in winkelcentrum de Reigerhof. Een levendig winkelcentrum 

vormt het hart van een levendig dorp. Hoewel het uiteraard een commercieel belang betreft, kan het 

wat ons betreft niet zo zijn dat we het kloppen van dit hart laten verstillen. Voorzitter is het mogelijk 

dat er gesprekken gevoerd gaan worden met de verhuurder om te kijken naar de oorzaken en 

mogelijke oplossingen voor dit probleem?  

Dan de leges. Al jarenlang begroten we de leges. Hierbij maken we een inschatting dat de inkomsten 

niet hoger zijn dan de kosten. We willen en mogen hier niet op overhouden. Achteraf blijkt al jaren 



dat we toch meer leges hebben ontvangen dan er kosten zijn gemaakt. Kortom we vragen teveel. We 

zijn dan ook zeer verbaasd dat het voorstel is om de leges te verhogen. College, zonder een uitleg 

waarbij u ons overtuigd dat we geen geld gaan overhouden, kunnen we hier niet mee instemmen. 

Veiligheid, een onderwerp waar wij ons als CDA al jaren keihard voor maken. Dit jaar nodigden we 

CDA tweede Kamerlid Chris van Dam uit, zodat ook het landsbestuur kon zien wat er binnen onze 

gemeentegrenzen allemaal gebeurd op het gebied van veiligheid. En dat is veel met beperkte 

middelen. Onze complimenten daarvoor! Het CDA wil vanavond de aandacht vragen voor een 

specifieke vorm van criminaliteit. De digitale, gedigitaliseerde en cybercriminaliteit. Denkt u 

bijvoorbeeld aan de appjes van kleindochter die vraagt of u even 50 euro over wilt maken. Inmiddels 

kennen we allemaal we iemand die het slachtoffer is geworden van criminaliteit waarbij een 

computer of telefoon betrokken was. De politie en het rijk proberen zoveel mogelijk mensen te 

bereiken en waarschuwen. Maar als het erop aan komt dan komt de gemeente veel meer in de 

haarvaten van onze samenleving. Wij komen achter de voordeuren en spreken kwetsbare ouderen 

én jongeren. Met een motie roepen wij het college op om, in samenspraak met de politie,  een 

handelingskader en de waarschuwing integraal mee te nemen in communicatie naar onze inwoners.  

Dan over de organisatie. Er wordt gesproken over een incidentele dekking voor het 

personeelsbestand. Dit lijkt ons wonderlijk, bent u van plan om volgend jaar de helft van het 

personeel te ontslaan? Komen er veel minder taken? Het lijkt geen verantwoordelijke keuze om dit 

bedrag incidenteel te dekken. Er zou een structurele dekking moeten komen voor deze structurele 

kostenpost. 

Een tweede keuze die wij niet begrijpen is het feit dat kosten voor de erfgoedvisie niet opgenomen 

zijn in deze begroting. We hebben als raad een amendement aangenomen waarin besloten is, dit wel 

te doen. Overigens wil dat niet zeggen dat wij, gezien de huidige financiële situatie, in zullen 

stemmen met de eerder genoemde kosten voor deze visie.  Het amendement vroeg een integrale 

afweging bij de begroting te kunnen maken en daarbij werden ze sportvisie en erfgoedvisie expliciet 

genoemd. 

De sportvisie is opgenomen vwb de onderzoeken en de sportstimulering maar hoe staat het met de 
financiering  van de uitkomsten van die onderzoeken? 
De erfgoedvisie is nog niet opgenomen in de begroting. Deze visie echter wel vastgesteld door het 
college en het is dus bekend dat rekening gehouden zou moeten worden met 225.000. Welke ruimte 
is er nog voor de raad als de visie in januari wordt behandeld? 
 

Nu wordt er in diverse visies, zoals de erfgoedvisie, gesproken over het aantrekken van personeel 

voor bepaalde doelen. Het CDA vraagt zich dan ook hardop af of het personeelsbestand, lees de 

kosten voor personeel, verder toe zal nemen bij iedere visie? Wat ons betreft is dit zeker niet de 

bedoeling! 

Voorzitter, voor wie meegeteld heeft is het na het ‘Oog voor mensen die zorg nodig hebben, bouwen 

van woningen naar eigen wens, de leegstand in de Reigerhof, de leges, bewustwording van digitale 

criminaliteit en het personeelsbestand nu tijd voor het zevende en laatste punt. 

De dorpsvisies. Voorzitter, dorpsvisies bieden de ruimte om aan te geven waar iedere individueel 

dorp naartoe wil. Wat past bij Zevenhuizen? Wat maakt Nieuwerkerk sterker? Waar wil Moordrecht 



groeien? Welke behoeften heeft Moerkapelle? Om dit te realiseren, die neuzen dezelfde kant op, is 

een stevige inhoudelijk visie nodig. Geen abstract plan. We vinden het dan ook bijzonder jammer dat 

de dorpsvisies niet meegenomen zijn bij deze begroting. Ze zouden tegemoetkomen aan de wens om 

meer coleur locale aan te brengen in de begroting. Daarbij vragen wij ons af waarom de dorpsvisies 

niet herkenbaar meegenomen zijn in de begroting? 

Dan sluit ik af. De worsteling en de toegenomen druk die we de afgelopen maanden hebben gezien in 

thuissituaties, in de samenleving, die is er ongetwijfeld ook onder de ambtenaren binnen dit 

gemeentehuis. Het is dan ook een bijzonder compliment waard dat er in deze hectische tijden een 

sluitende begroting gemaakt is. Onze complimenten zijn er voor dit college die als dagelijks bestuur 

zijn verantwoordelijkheid gepakt heeft en niet verzaakt heeft. Maar onze grote complimenten zijn er 

voor de mensen achter dat dagelijks bestuur. Dank voor jullie inspanningen en 

verantwoordelijkheidsgevoel! Mede door jullie inspanning geloven wij erin dat het ook de komende 

tijd mogelijk is om als gemeente meer en meer naast inwoners te staan. Dankjulliewel! 

Als CDA wensen we jullie Gods zegen dit komende jaar! 

 

 

 


