
 

 

 

 

Betoog SFB programmabegroting 2015 

 

Voor ons ligt de programmabegroting 2015. Een bijzondere programmabegroting omdat hier geen 

kadernota aan vooraf is gegaan, vanwege de decentralisaties en alle financiële gevolgen die dit heeft 

en omdat veel taken inmiddels zijn ondergebracht in gemeenschappelijke regelingen.  

Ten eerste onze complimenten richting het ambtenarenapparaat. U zult inmiddels om het op zijn 

westfries te zeggen wel ‘het end in den bek’ hebben. Dank voor uw werk. 

 

Een beleidsarme programmabegroting 2015. Ik heb wat geluidsbanden beluisterd. Vanaf 2010 wordt 

er een beleidsarme programmabegroting aangeboden en doordat de economie nog steeds niet 

voldoende aantrekt ook voor 2015 weer een beleidsarme programmabegroting. Hoewel beleidsarm 

hierdoor wel elke jaar weer armer is dan het jaar ervoor. Beleidsarm is budgetarm. Er is genoeg 

beleid verder uit te bouwen, door te ontwikkelen en te hervormen binnen bestaande budgetten.  

Vanaf 2010 (verder terug kon niet) prijzen we Enkhuizen om het sociale beleid. In tijden van een 

coalitie VVD-D66, NE en CDA. In tijden van een coalitie SP, PvdA, CU/SGP, LQ en GL en ook nu weer 

wat deze coalitie betreft. We verschillen dus minder van elkaar dan hier tot uiting komt. Sociaal zijn 

we blijkbaar allemaal. Dit was zo een gedachte die in me opkwam. 

 

Ik wil onze beschouwingen kort toelichten. 

Zoals ook in voorgaande jaren door de SP is aangegeven maken wij ons zorgen om de toename van 

het aantal gemeenschappelijke regelingen. Veel gemeenteraadsleden in het land en zeker ook in 

West-Friesland worstelen hiermee.  

Inmiddels maakt meer dan 60% van het budget deel uit van een gemeenschappelijke regeling.  

Dit maakt de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad er niet eenvoudiger op. 

Om meer aan het stuur te zitten is het op zijn minst noodzakelijk om jaarrekening en begroting van 

de verschillende gr’s te agenderen.  

Daar hebben we dan ook met meerdere partijen een motie voor ingediend. 

 

En we maken ons zorgen over het weerstandsvermogen. We gaan al lang samen de trap af en het 

kan niet anders dan dat dit een weerslag heeft op het vermogen. De crisis duurt lang. De taken die de 

gemeente erbij krijgt kennen vaak een open einde karakter. En elke euro kunnen we maar één keer 

uitgeven. We zullen daar lastige keuzes in moeten maken waarbij voor ons net als vorig geldt dat 

mensen voor stenen gaan.  

Er lijkt zich in 2015 een licht economisch herstel te ontwikkelen maar vanmorgen hoorde ik dat het 

percentage economische groei voor 2014 alweer naar beneden wordt bijgesteld. De economie is 

bijzonder kwetsbaar en om het huishoudboekje op orde te houden is een boeiende en uitdagende 

taak. Dat er nu geen ingrijpende maatregelen worden genomen om het jaar 2018 van de 

meerjarenbegroting sluitend te krijgen vinden wij een juiste keuze. Het komende jaar gaan we zien 

en ervaren wat de uitwerking van de decentralisaties ons brengt.  

 

Wij zijn trots op onze wethouder en de manier waarop hij zich inzet, met zijn ambtenaren, om de 

decentralisaties vorm te geven waarbij hij de schadelijke gevolgen voor onze burgers zoveel mogelijk 

probeert te beperken. De motie van de SP om de WMO reserve in te stellen biedt nu ruimte om de 

hervormingen iets zachter te laten landen. 

 

 De begroting 2015 is gebaseerd op bestaand beleid. Voor nieuwe projecten en activiteiten wordt 

incidenteel een bedrag van € 192.000 en structureel een bedrag van € 69.000 gevraagd. Zoals 

vermeld ligt de basis in eerder genomen besluiten, op basis van wettelijke ontwikkelingen of komend 

uit het coalitieakkoord. De SP was in verwarring over de gevraagde investering in het Stadskantoor. 

De formulering in het raadsvoorstel is zo dat deze investering wat ons betreft in de SED begroting 



 

 

 

 

2015 hoort. Hierover hebben we een vraag gesteld in Agora maar verdient w.m.b. nog nadere 

toelichting door de portefeuillehouder. De SP had dit graag eerder geweten en ik ben er niet achter 

waar en hoe we dit hadden kunnen weten.  

Verder is er geen nieuw beleid aan de begroting toegevoegd. Zeker in 2015 en 2016 zal het college 

en het ambtenarenapparaat de handen vol hebben aan de ambtelijke fusie, de decentralisaties, het 

REZ, het vlottrekken van de plaatselijke economie. Maar ook de leefbaarheid in de stad verdient 

volop onze aandacht.  

Dat gaat verder dan alleen het investeren van geld maar vraagt ook van een college dat zij zich volop 

inzetten voor de leefbaarheid. Zoals verzet tegen het verdwijnen van voorzieningen in de stad.  

 

Recent voorbeeld hiervan is buslijn 138.  

A.s. maandag wordt hier een definitief besluit over genomen.  Statenleden moeten hierover een 

besluit nemen op basis van voor hen geheime cijfers en onvolledige en onjuiste informatie. Voor de 

leefbaarheid van de stad roep ik u nogmaals op om het belang van behoud van de 138 bij uw 

statenleden te benadrukken.  

 

De SP hoopt het komend jaar op een constructieve en creatieve samenwerking met college en 

binnen coalitie en oppositie binnen de beperkte budgettaire ruimte die er is. Waarbij onze taak als 

gemeenteraad wat de SP betreft verder gaat dan het budgettaire. 

 

 

 


