Jaarrekening 2014 en Voorjaarsnota 2015
Voorzitter
Dit keer behandelen we de tweede voorjaarsnota van dit College.
We waren erg benieuwd naar de cijfers van de jaarrekening van 2014.
Door een College, nagenoeg het vorige College, samen met een nieuwe
coalitiepartner, Gouda Positief. Wauw dat was heftig!

“Het kan verkeren!” dichter Brederoo riep dit ooit rond 1600
De teksten van deze jaarstukken zijn positief en geven aan dat Gouda in
2014 blijkbaar goed heeft geboerd. Er kunnen weer aardig wat euro’s
naar het Weerstandsvermogen gestuurd worden en het College zegt dit
ook de komende jaren te kunnen gaan doen.
In de afgelopen jaren was het Weerstandsvermogen steeds een heikel
punt voor Gouda’s 50+ partij.
Het College zegt dat er nog meer in had kunnen zitten, ware het niet dat
er wat tegenvallers waren bij onder andere het Sociale Domein,
sommige Grexen en de invoering van de decentralisaties.
Zo ook bij plannen, die tegenvielen of zelfs niet gerealiseerd of opgestart
konden worden. Die tegenvallers deden een gevoelige duit in het zakje.

Nee….. uit het zakje!
Maar ja, als we een glazen bol zouden hebben en alles van tevoren
zouden weten, dan………
Voorzitter
Gouda’s 50+ partij geeft toe dat door grote bezuinigingen dit College
toch nog redelijk in de pas is gebleven bij het behalen van hun gewenste
resultaat. Dit ondanks dat het afgelopen jaar ontsierd werd door
onduidelijk en verwarrend Rijksbeleid.
Het was voor veel gemeenten, ook voor Gouda, vaak spitsroeden lopen.
Dan over deze Kadernota, de aanzet voor de komende Begroting.
Bij aanvang lazen we direct al de melding over een tegenvallende
rijksbijdrage van rond 2 miljoen Euro. Een zware tegenvaller, hoewel we
op onze klompen aan konden voelen dat een goed aanvoelend bedrag
er niet in zou zitten.

Mede daardoor ligt er een begrotingswijziging van 2,27 miljoen op tafel.
Het college zegt te verwachten dat het tekort aan eind van dit jaar toch
nog naar de 2,17 miljoen zal oplopen.
Gouda’s 50+ partij hoopt dat het tekort niet verder omhoog zal gaan.
Hopelijk vindt het College nog iets opdat het tekort minder zal worden.
Ondanks het grote tekort blijft dit college nog steeds positief.
Zeker nu met Gouda Positief in hun gelederen.
Voorzitter
Wat ons zorgen baart, is de komende septembercirculaire en het effect
op de financiele status.
 Wat gaan de decentralisaties ons aan verrassingen opleveren?
 Waar kan er nog meer op bezuinigd worden?
 Waar kan er minder op bezuinigd worden?
 Welke bezuinigingen zullen Gouda, de verenigingen, de
instellingen en vooral de burgers in de problemen kunnen
brengen?
 Wat gaan de gemeenschappelijke regelingen doen?
Voor Gouda’s 50+ partij is het altijd een prioriteit geweest dat binnen het
Sociale domein niemand de dupe mag worden.
Ook een ding wat zeker is, is dat Gouda’s 50+ partij geen voorstander is
van het compenseren van Rijksbeleid, maar dat het voor het Sociale
Domein wel mogelijk moet zijn om dit te overwegen.
Voorzitter
In de Kadernota staat onder het kopje Keuzevraagstukken dat er
prioriteiten gemaakt moeten worden.
Voor Gouda’s 50+ partij zijn en blijven Veiligheid, Toegankelijkheid,
Bereikbaarheid en het Sociale Domein nog altijd heilig.
Vooral ouderen en mensen met een beperking mogen niet de dupe
worden van een verkeerd geprioriteerde bezuiniging of financiering.
Gouda’s 50+ partij ziet geen heil in het verschuiven van de mate van
zorg en accepteert dan ook geen ongenuanceerd schrappen.
Op individuele basis zal gekeken moeten worden waar en bij wie er wel
of niet geschoven kan worden.

Voorzitter
Bij de Participatie zal à priori gekeken moeten worden naar de
inzetmogelijkheid van mensen met een beperking en hen die blijkbaar
nu te oud zijn voor het arbeidsproces.
Het Rijk kan nu wel de AOW-leeftijd verhogen, maar dat slaat nergens
op. Doorwerken moeten ze, terwijl het nagenoeg zeker is dat er geen
banen voor die genoemde groepen zijn of worden vrijgemaakt.
Ook nu vragen wij aandacht voor de mantelzorgers, want op het gebied
van informatie en het faciliteren er van, laat nog veel te wensen over.
Wat kunnen ze wel of niet verwachten?
Voorzitter
De afgelopen jaren waren we heel kritisch op de jaarstukken, de
voorjaarsnota’s en de begrotingen, tot in het afkeuren toe.
Dit jaar zijn we gematigd positief, vanwege de financiele toestand van
Gouda, de verminderde rijksbijdragen, het warrige rijksbeleid en de
onzekerheden bij de decentralisaties.
En last but not least, voorzitter
Voor Gouda’s 50+ partij telt nu ook mee de inspanning, die het college in
het afgelopen jaar heeft gedaan, om diverse zaken toch op de rit te
krijgen of te houden.
We hebben gezien hoe het College heeft geworsteld om het hoofd boven
water te houden, hoewel wij toch vinden dat de zwemtechniek hier en
daar wel wat verbeterd kan worden.
Voorzitter
Zoals bij elke voorjaarsnota en begrotingsbehandeling wil de fractie van
Gouda’s 50+ partij de Griffie, de Huishoudelijke dienst en het ambtelijke
apparaat bedanken voor hun zorg, hun toewijding en hun
informatievoorziening.

