Code - ROOD in Vlaardingen?
Het raadsprogramma is een light - versie van Code Oranje. De burgers worden betrokken bij het
opstellen van het raadsprogramma, zij krijgen dus directe invloed op de politiek. Dit had zo mooi kunnen
zijn, maar bij het opstellen van het raadsprogramma is niet om de mening van de burger gevraagd. Nu is
de (meerjaren)begroting (gebaseerd op dat raadsprogramma) aan de orde. Ook hier hebben de inwoners
geen invloed op gehad; het beleid van de komende 4 jaar staat immers al vast.
Wat doet het college van burgemeester en wethouders? Alleen toekijken en uitvoeren! Is dit nu een
bestuurlijke vernieuwing? Deze ‘vernieuwde’ manier van besturen moet de inwoners dichter bij de
politiek brengen. Op deze manier zal dit echter niet gebeuren. De ChristenUnie-SGP voorspelt code
ROOD! De gemeente Vlaardingen gaat meer geld uitgeven dan er binnen komt.
Uit de begroting trekt de ChristenUnie-SGP vervelende conclusies: de begroting lijkt sluitend, maar
zonder aanvulling vanuit onze spaarpot, hebben we 2,2 miljoen euro tekort! Deze greep uit de kas zorgt
ervoor dat de financiële positie van de gemeente achteruitgaat. Dan zijn er nog tegenvallers te
verwachten van totaal 3 á 4 miljoen door overschrijdingen en vermindering van rijkssubsidies.
Ook wil het college het investeringsplafond van 10 miljoen verhogen naar 15 miljoen euro. De raad heeft
echter eerder een ‘veilige’ grens van 10 miljoen euro vastgesteld. Daarnaast worden diverse grote
uitgaven, zoals de aanpak van de Marathonweg, nog niet gedekt in de begroting. Hoe wordt dit betaald?
Tenslotte wordt er in het komende jaar slechts 24 duizend euro gespaard.
Nee, financieel ziet het er de komende jaren niet rooskleurig uit.
De ChristenUnie-SGP denkt dat niet alle onderdelen uit het raadsprogramma kunnen worden
uitgevoerd. Daarom zeggen wij : college, neem uw wettelijke verantwoordelijkheid! Geef duidelijk aan
wat wel en wat niet haalbaar is!
In de Bijbel staat het verhaal van twee mannen die een huis gingen bouwen. De wijze man bouwde zijn
huis stevig op een rots, de dwaze man bouwde zijn huis op los zand. Het huis op de rots kon iedere storm
en regenbui doorstaan, terwijl het huis op het losse zand wegspoelde bij de eerste regenbui. De
begroting moet de fundering van de gemeente Vlaardingen zijn, alleen lijkt deze fundering op drijfzand.

Erik van Pienbroek
Fractievoorzitter ChristenUnie/SGP VLaardingen

