PVV Nissewaard
Opmerkingen Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023
Geachte voorzitter, college en raadsleden,
Wij danken het college en het ambtelijke apparaat voor het opstellen van de begroting
2020 en meerjarenraming 2021 – 2023.
Het college heeft ook dit jaar weer een sluitende begroting en meerjarenraming opgesteld,
hetgeen niet eenvoudig was, mede gezien de alsmaar oplopende kosten in het sociaal
domein, terwijl de landelijke overheid deze kosten onvoldoende dekt.
Uitgaven
Wij waren in eerste instantie niet blij met de oplossing om tot een sluitende begroting te
komen door een aantal structurele posten als incidentele posten te benoemen, maar de
noodzaak hiervan is duidelijk.
Het alternatief zou uit drastische bezuinigingen bestaan hetgeen niet onze voorkeur heeft.
Het uitgavepatroon blijft door de vele ambities aan de hoge kant met betrekking tot de
beschikbare middelen.
Voor wat betreft de veiligheid binnen onze regio steunen wij de visie van de gemeente.
In verband met de recente onveilige situaties, zoals daar zijn de plofkraken en
steekincidenten, pleiten wij om binnen de huidige budgetten meer cameratoezicht te
realiseren.
De PVV vindt het aanpakken van armoedebestrijding en schuldhulpverlening belangrijk.
De nieuwe voorzieningen beschreven in de financiële keten zijn een aanzienlijke
verbetering ten opzichte van de huidige voorzieningen. Zo zijn de toekenningseisen en
toekenningsperioden voor deze voorzieningen aanzienlijk verruimd.
Er wordt met de beschikbare budgetten rekening gehouden met onze jongeren, ouderen,
chronisch zieken en zelfstandigen. De pilot schuldhulpverlening voor ondernemers
voorziet in de reeds geruime tijd bestaande behoefte.
Het is van belang dat bijstandsuitkeringsgerechtigden een bijdrage leveren in onze
gemeente en dit geldt uiteraard óók voor statushouders. De kosten voor
bijstandsuitkeringen en begeleiding zijn hoog.
Door toename van het aantal managers met name in het sociaal domein zijn uitgaven
aanzienlijk gestegen.
We betreuren de snelheid en dwang waarmee maatregelen ten behoeve van het klimaat
genomen worden en voorzien hoge kosten voor zowel de gemeente als haar inwoners.
Het omgekeerd inzamelen van afval heeft ondanks een beoogde besparing wederom tot
een verhoging van de kosten geleid. Wij zijn van mening dat deze kosten gereduceerd
kunnen worden zonder de huidige dienstverlening te beperken. In verband hiermee dienen
we de motie “Onderzoek naar kostenreductie afvalverwerking” in.
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Inkomsten
Het is een zorgelijk beeld dat vanaf 2017 tot heden de inkomsten van rente en dividend
van 19 naar 4 miljoen zijn afgenomen.
Ook precario baten gaan wegvallen.
Hoewel de verwachtte verkoop van Eneco aandelen de schuldpositie zal reduceren, zal op
lange termijn het gemis aan dividendinkomsten een negatief effect hebben.
De bijdrage van uit het Rijk, gezien de opgave binnen het sociaal domein, is ontoereikend.
Hierdoor neemt de verwachte reserve sociaal domein de komende 4 jaar tijd met 15
miljoen af.
Financiële vooruitzichten
Uit de meerjarenraming blijkt dat de incidentele lasten de incidentele baten overtreffen in
2020, 2021 en 2023.
De algemene reserve en die in het sociaal domein nemen drastisch af.
Ook de geprognosticeerde balans laat zien dat hoewel de schulden afnemen de gemeente
armer wordt.
Een aantal uitgaven niet indexeren is een goed idee om grote bezuinigingen te
voorkomen.
Gelukkig heeft de september circulaire het beeld in positieve zin veranderd, maar
voorzichtigheid blijft geboden.
Moties
Met betrekking hierop zijn we terughoudend met indienen en ondersteunen van moties die
de financiële situatie van de gemeente verder verzwakken.
Voor wat betreft onze eerder aangehouden motie “Afschaffing hondenbelasting” hebben
we daarom met onze mede-indieners besloten om deze nog iets langer aan te houden,
mede gezien de recente landelijke ontwikkelingen waarin de mogelijkheid besproken wordt
om deze zeer oude onrechtvaardige vorm van belastingheffing vanuit de overheid af te
schaffen. Indien hondenbelasting van overheidswege wordt afgeschaft, zal de gemeente
hiervoor gecompenseerd worden, kan er eventueel aangevangen worden met gefaseerd
afschaffen, zodat de gemeente hier nauwelijks nadelige financiële gevolgen van zal
ondervinden.
Onze motie “Onderzoek naar kostenreductie afvalverwerking” beoogt juist een versterking
van de financiële positie van de gemeente. Wij vragen hiermee een einde te maken aan
de alsmaar stijgende kosten van afvalverwerking en deze te verminderen, waardoor de
inwoners van Nissewaard dezelfde dienstverlening kunnen behouden tegen lagere kosten.

