Begroting 2019

Voorzitter,
Vanmiddag en vanavond heeft u en andere Vlaardingers mogelijk de klokken van
verschillende kerken in Vlaardingen horen luiden. Ongetwijfeld zijn er mensen geweest die
zich afvroegen waar dit voor was.
Voorzitter,
Zoals elk jaar – wanneer op de eerste woensdag van november de begroting wordt
behandeld – houden de meeste kerken op de eerste woensdag van november dankdag.
Deze dankdagen worden gehouden om stil te staan en om zelfreflectie te houden over alles
wat we hebben mogen ontvangen. Wij houden vaak van mopperen en weten altijd goed en
scherp te vertellen waar het aan hapert, maar hebben we ook oog voor de vele dingen die
we juist wel mogen hebben waardoor we bevoorrecht zijn ten opzichte van andere mensen
in ons land of in de wereld. Dan is het goed om eens na te denken en dankbaarheid te tonen.
In de kerken worden diensten gehouden om onze dank aan God te geven omdat wij uit Zijn
hand onze rijkdom mogen ontvangen.
Voorzitter,
Wanneer wij mogen weten dat rijkdom niet bij ons zelf vandaan komt, maar dat wij het
gekregen of in vertrouwen ontvangen hebben, gaan we er anders mee om. We hebben er
immers verantwoording over te af te leggen.
Op deze manier kijkt de ChristenUnie-SGP ook tegen de begroting aan die nu voor ons ligt.
Een begroting die naar onze mening op papier wel sluitend is. maar feitelijk sluitend is
gemaakt door ons financiële vermogen te verminderen. Daarnaast weten wij als
gemeenteraad reeds dat er nog grote tegenvallers van enkele miljoenen gaan komen, die
het komende jaar opgevangen moeten worden.
Voorzitter,
Dit gaat niet goed met Vlaardingen in de toekomst wanneer wij op deze manier met het
geld van onze stad omgaan.
Daarnaast hebben we te maken met een nieuwe manier van werken. De gemeenteraad is
aan zet. Dit heeft de wethouder financiën zeer duidelijk gemaakt en aangegeven :
“Het is jullie begroting en willen jullie wat veranderen dan zul je zelf als raad keuzes moeten
maken en zelf naar ruimte moeten zoeken”. De ChristenUnie-SGP heeft liever een ploeg
wethouders die zelf verantwoordelijk is en zijn verantwoordelijkheid neemt wanneer zij zien
dat er iets niet goed gaat. De ChristenUnie-SGP had verwacht dat de wethouder financiën
tijdens de presentatie van de begroting een waarschuwing en adviezen zou geven, maar dit
is helaas niet gebeurd. De begroting is opgesteld met een gebaar van : “Dit is de opsomming
van jullie raadsprogramma”. De gemeenteraad heeft haar eigen begroting gekregen en mag
deze nu zelf controleren.

Voorzitter,
De ChristenUnie-SGP heeft tijdens de raadskamer al aangegeven zelf niet bij machte te zijn
deze begroting zo te veranderen dat het wél een verantwoorde begroting wordt. Wij
verwachten dat gemeenteraad dit ook niet kan. Hier zijn specialisten voor nodig. Daarnaast…
wie is verantwoordelijk…. Wie adviseert en waarschuwt… en wie controleert?
Voorzitter,
Om een aantal zaken te noemen :
De ChristenUnie-SGP vindt dat het bestedingsplafond niet moet worden verhoogd. Ook de
termijn voor de solvabiliteit moet niet worden opgerekt. Daarnaast vindt de ChristenUnieSGP dat er gezorgd moet worden voor voldoende eigen vermogen.
De afgelopen jaren zijn we hard bezig geweest om van Vlaardingen weer een financieel
gezonde stad te maken. Maar nu zien we dat we net zo makkelijk weer achterop raken,
omdat we niet willen kijken naar realistische cijfers en net doen of we alles aankunnen.
Het amendement over de verantwoordelijkheid van het college, dat is ingediend door D66,
heeft onze instemming. Wij willen immers een college dat zelf ook achter het beleid staat
dat zij gaan uitvoeren, een college dat niet alleen opsomt, maar ook adviseert en
waarschuwt waar nodig. Het zal duidelijk zijn, de ChristenUnie-SGP heeft eerder een motie
aangekondigd en aangehouden om het college verantwoordelijk te maken. Voor ons is dit
een vervolg op deze motie en als medeondertekenaar steunen wij dit amendement van
harte.
Wat mogen de Vlaardingers dan nu verwachten? Tijdens de verkiezingen zijn er toch harde
uitspraken en beloftes gedaan? Ja, dat klopt. Helaas, Vlaardingers, we worden geblokkeerd
door onze nieuwe manier van werken. De gemeenteraad heeft haar programma opgesteld
en dit in een kalender voor de komende vier jaar verwerkt. De gemeenteraad gaat nu de
begroting behandelen die een uitvloeisel is van het raadsprogramma. En de Vlaardingers …..
die overal bij betrokken zouden worden? Oh….. dat komt bij de uitvoering….. O ja, was dat
de bedoeling? Is er dan niet naar de bewoners geluisterd? De opmerkingen door bewoners
worden al gemaakt : “Het gaat weer hetzelfde als met de Burger Meester “. Kent u het nog,
dat dikke document? Maken wij ons als gemeenteraad hiermee betrouwbaar?
En hoe zit het met de Marathonweg?? Hier is toch een denktank voor opgericht met
bedrijven en bewoners? Daar zou toch wat voor geregeld moeten worden of daar zouden
we toch wat over terug moeten vinden in de begroting; op zijn minst een spaarbedrag toch?
Helaas, de Marathonweg wordt wel genoemd, maar wat gereserveerd wordt, is nog lang
niet voldoende om ook maar ‘ iets’ te kunnen uitwerken. Ja, voor de eerste fase is er geld
maar daarna……… Weet je wat de verantwoordelijke wethouder hierop antwoordde… ?
“Dat zien we dan wel weer”.
Voorzitter,
We hebben een wethouder met klimaatadaptatie in zijn portefeuille. Dit is nodig want het
klimaat verandert. We hebben te maken met droogte en we krijgen hoosbuien. Wanneer in
de landelijke pers wordt geschreven over hoosbuien, wordt bijna standaard een foto van een
ondergelopen straat in Vlaardingen gebruikt.

Voorzitter,
Er zijn gesprekken geweest met verschillende bewonersgroepen, die te maken hebben met
ondergelopen straten en rioolwater dat hun huizen instroomt. Er is een motie aangenomen
die oproept om financiële ruimte te maken voor overlast door hoosbuien. Dan zouden we
verwachten dat de gemeenteraad hier voortvarend mee aan de slag gaat.
Wat zegt de overzichtsplanning van het raadsprogramma hier eigenlijk van??
Het valt wel mee allemaal…… Het staat voor behandeling in de gemeenteraad gepland voor
het derde kwartaal van 2020. Dus op zijn vroegst gaan we er in 2021 mee aan de slag.
Bewoners, zorg dat uw laarzen, emmers en dweilen klaarstaan, want het duurt nog even.
Voorzitter,
Dit zien wij op meer terreinen. Afspraken die door de vorige raad zijn gemaakt , worden nog
niet voortvarend aangepakt. Sterker nog, het lijkt erop dat sommige dingen vergeten
worden. Om maar iets te noemen : Het onderhoudsniveau van de buitenruimte staat wel op
het programma, maar is niet voortvarend uitgevoerd. Als raad hebben we tijdens het vorige
college een voorstel aangenomen dat er een fietspad achter Holy-Noord wordt aangelegd
dat aansluit op het sportpark op de A4. Het leek erop dat dit fietspad er in het afgelopen jaar
zou liggen, maar het tegendeel is waar. Hopelijk pakt de wethouder dit verder op. De
ChristenUnie-SGP heeft gevraagd om kinderspeelplaatsen in het centrum. Dit voorstel is
door de raad aangenomen. Wij lezen er niets meer over terug maar hopen, dat het
behandeld wordt bij het binnenstadplan. O, ja... dat binnenstadplan.... gelukkig gaan we dit
nu op verzoek van een raadslid behandelen en is er een werkgroep opgericht. Wij zien
echter liever een actief college.
Voorzitter,
Ik ga afronden. De ChristenUnie-SGP wil nog 2 amendementen indienen. Een amendement
waarin wij het Museum Vlaardingen het volledig gevraagde bedrag willen toekennen, zodat
zij zekerheid hebben hoe zij hun activiteiten kunnen uitvoeren. Daarnaast willen wij in
vervolg op onze opstelling bij het raadsprogramma met dezelfde argumenten het
Regenboogakkoord schrappen uit de begroting.
Voorzitter,
Ik wil weer terug voor naar mijn woorden aan het begin van mijn betoog : dankbaar zijn.
Mijn betoog sluit niet helemaal aan met mijn opening.
Voorzitter, hier zit de pijn voor de ChristenUnie-SGP. Wij voelen ons verantwoordelijk voor
onze stad Vlaardingen en willen zorgen dat wij financieel gezond zijn en blijven. Dan kunnen
wij niet wegkijken van de gevolgen en dan kunnen wij alleen waarschuwen dat op deze
manier niet goed omgegaan wordt met hetgeen ons is gegeven.
Voorzitter, wij hebben al eerder over de wijze en dwaze bouwer verhaald. De ChristenUnieSGP zoekt een goed fundament voor Vlaardingen en die kunnen wij niet in deze begroting
vinden.
Daarnaast voorzitter, zoeken wij ook een beter fundament voor Vlaardingen en fundament
waarvan wij weten dat het niet van ons is, maar wat wel houvast en steun geeft.
Ons gebed voor u als college, collega’s raadsleden, griffie en ambtelijke ondersteuning is dan
ook dat wij mogen weten dat deze wereld niet van ons zelf is, maar dat wij het ontvangen
hebben in bruikleen.

