
Voorzitter, 

In mei is het coalitieakkoord vastgesteld en is dit college aangetreden. Wij hebben toen uitgesproken er 

weinig vertrouwen in te hebben. Nu ligt uw allereerste programmabegroting voor, dus een goed 

toetsmoment om te kijken of het vertrouwen groeiende is. 

Het coalitieakkoord stelde dat een gedetailleerde uitwerking, inclusief het bepalen van prioriteiten, 

tempo en het borgen van meetbaarheid in de aanloop naar de begroting 2015 zou plaatsvinden. We 

zouden dit raadsbreed doen om zo samen de marsroute te bepalen die vertaald zou worden in de 

meerjarenbegroting. In juni hebben we een financiële update gekregen waar verder belachelijk weinig in 

stond. We hebben het college toen meegegeven dat er nog heel wat werk was om tot een deugdelijke 

begroting te komen. De toenmalig portefeuillehouder gaf ons gelijk en beloofde dat hij de vakantie zou 

doorwerken. Wezenlijke veranderingen zien we echter niet, en we zijn zeker nooit meer betrokken in 

welke marsroute dan ook. Afijn, het eindresultaat ligt nu voor ons. 

De beleidsbegroting vinden wij wel heel erg mager!  Over zaken als Duurzaamheid of Openbaar Vervoer 

is bijna niks terug te vinden. Belangrijke onderdelen voor de leefbaarheid als Cultuur en Sport worden 

zelfs niet genoemd. Behalve dat de prioriteit bij economische zaken ligt…een typisch rechts-liberaal VVD 

geluid, maar als je dan gaat opzoeken wat we daar dan concreet voor gaan doen, dan blijf je zoeken!  

HET hot item in heel Nederland zijn natuurlijk de decentralisaties. Met de transitie van Rijk naar 

gemeente lijken we redelijk tot goed op schema te liggen. Naast de transitie moet er echter ook een 

transformatie plaatsvinden. Velen benaderen de decentralisaties negatief en roepen dat het enkel een 

kille bezuiniging betreft. Ook u benadrukt dit nogal. De bedoeling van de decentralisaties is echter ook en 

vooral dat de zorg en de arbeidsparticipatie beter wordt door maatwerk. Dat betekent dat er nog een 

heleboel werk aan de winkel is om dat echt goed te organiseren, te monitoren en bij te sturen. In de 

beleidsbegroting vinden we niet veel meer dan wat open deuren die ingetrapt worden. Verder staat er 

dat er gewerkt zal gaan worden aan een Sociaal economisch beleidsplan, dat lijkt ons goed, maar 

vaststelling is pas voorzien over twee jaar. Dat vinden we dan weer heel erg laat! 

Voorzitter, er gebeurt best wat maar het lijkt nogal ondoordacht. Dan refereren we aan het 

subsidiebeleid, de onderwijsbrief, met nu weer een “los” verhaal over de basisschool in Eede en het 

initiatief van Nieuw Elan waar u weigert mee te werken aan een onderzoekje. U kweekt onrust in plaats 

van vertrouwen! 

Dan de financiële begroting. De opzet is gewijzigd, minder programma’s en de apparaatskosten allemaal 

in 1 programma waardoor er bijna geen vergelijking meer valt te maken met voorgaande jaren. Dit zal 

vast een hoop werk gekost hebben, maar we hadden liever gezien dat u zich had bezig gehouden met de 

inhoud! 

We constateren dat er een tekort is van 3 miljoen, u doet een greep uit de reserves, u doet wat aan 

creatief boekhouden en u verhoogt de lasten voor de burgers. De schulden stijgen, het eigen vermogen 

slinkt en u doet geen enkel voorstel om dat om te buigen. Het kleine potje dat in de vorige periode 

moeizaam is opgebouwd bent u aan het verteren. Ook dat is overigens niet vreemd, we zien al de hele 



geschiedenis dat rechts-liberaal Nederland altijd de mond vol heeft over financiële degelijkheid en 

lastenverlichting, maar dat ze altijd het tegenovergestelde doen op het moment dat ze aan de macht 

zijn! 

Voorzitter, vanaf 2010 hadden we eindelijk een stabiel bestuur met een solide (ook financieel) beleid. Na 

de verkiezingen liet het CDA zich echter klem zetten door 3 “liberale” partijen. Resultaat is dat we nu 

deze treurigstemmende begroting voor ons hebben liggen. Dat de wethouder die verantwoordelijk was 

voor het opstellen hiervan inmiddels om andere redenen gesneuveld is. Dat we in deze, voor het lokaal 

bestuur, belangrijke periode met een onervaren en instabiel college en coalitie opgescheept zitten. De 

titel van het coalitieakkoord “Sluis verbindt, het geheel is meer dan de som der delen” is ondertussen 

lachwekkend. Wij zouden dit willen omdopen naar voorbeeld van Monty Python’s “one down, five to go” 

naar “liberaal Sluis; one down, three to go” 

Voorzitter, vertrouwen? Nee! 


