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Begroting 2014
Voorzitter
Deze begroting is de laatste die het huidige college de raad aanbiedt.
Een begroting, die net als de vorige jaren een positivisme uitstraalt,
waarvan opnieuw gezegd wordt, dat deze sluitend is.
Maar we weten allemaal dat elk jaar, ondanks begrotingswijzigingen, een
tekort zal worden geconstateerd.
Het college is trots op deze begroting, die een nalatenschap is voor het
volgend college en de Provincie verlangt nu eenmaal een dergelijke
begroting.
Bij de programmaonderdelen beperk ik mij, vanwege de tijd, tot de WMO
en de decentralisaties in het sociaal domein.
De daarbij behorende financiële kortingen zorgen voor veel onrust onder
de mensen die hiervan gebruik maken.
Een goede indicatiestelling en goede controle op de uitvoering zal er
voor moeten zorgen dat mensen die recht hebben op ondersteuning
deze ook op een acceptabel niveau krijgen en/of behouden.
Wij houden het college aan zijn belofte dat niemand buiten de boot mag
vallen.
Wij maken ons zorgen over de aanstaande meicirculaire van 2014, want
dan pas wordt bekend welk effect een korting van 40% op het budget
huishoudelijke hulp zal hebben. Gouda’s 50+ partij zal zich sterk blijven
maken voor alle groepen die afhankelijk zijn van zorg en voorzieningen
en zal daarom de vinger aan de pols blijven houden.
Bij vorige begrotingen en voorjaarsnota’s heeft Gouda’s 50+ partij de
tekorten bij het Weerstandsvermogen aangehaald. Ook dit keer, want op
de ene pagina staat dat het weerstandsvermogen met 1,75 miljoen wordt
versterkt en op een andere pagina staat weer dat er een afname is van
1,1 miljoen.
Vooral de gehanteerde rekenkundige spitsvondigheden hebben ons de
wenkbrauwen doen optrekken en steeds wordt ons verteld dat voor het
weerstandsvermogen gespaard gaat worden. Wij vragen ons nog steeds
af hoe het mogelijk is dat, als er geld tekort is, je dan toch kan sparen.
Het college beloofde ons steeds dat het weerstandsvermogen op korte
termijn op peil zou worden gebracht. Dat lukt nog steeds niet en om dit te
kunnen bereiken komt het nu met een nieuwe rekenmethode.
Het excuus voor dit college is dat de financiele crisis nog steeds
voortduurt en dat de zwaar tegenvallende rijksbijdrage een reden is. Het

college heeft daarom dit jaar een bezuinigingsronde van 1,8 miljoen euro
in moeten lassen.
Ja natuurlijk, het college heeft haar bijdrage geleverd om het financieel
zo goed mogelijk te doen. Er zijn miljoenen bezuinigd, maar was dat wel
genoeg? Wat de één als goed bestempelt, kan door een ander weer als
te weinig, of als geheel fout worden gezien.
Gouda’s 50+ partij heeft altijd gezegd dat het beter zou zijn dat dure
investeringen naar later tijdstip uitgesteld worden.
De meerderheid van de Raad liet deze echter doorgaan.
Wij konden met deze uitgaven geen garen spinnen, geen rondje draaien
en zeiden ook dat Gouda, na veel opgelopen achterstallig onderhoud,
goed nat zou gaan.
Afgelopen jaren werd duidelijk dat er steeds meer bezuinigd moest
worden om de jaarrekening in balans te krijgen.
Een fenomeen als DOS was dit jaar nodig om de gevolgen van de
meicirculaire op te vangen.
Het College weet dat het de komende jaren geen vetpot gaat worden en
dat de komende jaren flink bezuinigd moet worden.
Wij vinden dat er een lijn door deze begroting loopt.
Het huidige college benadrukt dat alle bezuinigingen in 2014 in de
diverse onderdelen zijn verwerkt en dat voor de komende jaren het
nieuwe college het zelf maar moet invullen.
Veel bezuinigingsmiljoenen worden nu naar het volgende college
doorgeschoven. Schone gedachte, maar wel doorschuiven.
Voorbeelden: Het onderhoud op het Huis van de Stad en de
sportcomplexen die naar de komende jaren gaan. Alleen urgente
gebreken worden verholpen, Dit riekt naar achterstallig onderhoud
oplopen. Hetzelfde gebeurt ook bij de zakkende bodem. In de begroting
staat dat de middelen voor achterstallig onderhoud begin 2014 zijn
uitgeput,
Verleden jaar stond bij het meerjarenperspectief bij 2014 nog een
positief saldo van € 624.000, in 2015 € 20.000 en in 2016 € 1,67 miljoen.
Nu staat ons voor 2013 een verlies van € 703.000 te wachten, voor 2014
een voordeel van € 13.000 en voor de jaren 15, 16 en 17 nul. Dat zijn
wel erg grote verschillen van het ene jaar en het andere.
Ik haalde in het begin al aan dat de waardering voor deze begroting door
de een anders uitgelegd kan worden dan door een ander.
Gouda’s 50+ partij vindt dat ons een illusie wordt voorgehouden en er
gesuggereerd wordt dat alles in orde is.
Daarom heeft onze fractie wederom zijn bedenkingen over de begroting.

Voorzitter
Ik sluit af, Gouda’s 50+ partij wenst de politieke partijen, die na de
verkiezingen een college vormen veel wijsheid toe, omdat er dan
vermoedelijk veel aan de inwoners van Gouda uitgelegd moet worden.
En uiteraard zoals altijd, gaat onze dank uit naar de ondersteuners van
de gemeenteraad, de Griffie, het ambtelijk apparaat en de huishoudelijke
dienst.

