
Gered door de gong 
De septembercirculaire vanuit de rijksoverheid over de bijdrage uit het 
gemeentefonds zorgt voor een sluitende begroting, werd tijdens de 
toelichting door het college aangegeven. De begroting en de 
‘gezondheidscijfers’ van onze gemeente vergelijken met vorige jaren is 
lastig, want de spelregels zijn verandert. Het ene cijfer valt gunstiger uit 
en het ander weer minder gunstig. Maar we staan er financieel goed 
voor. Welkom in de wereld van de financiele Hans Klok  
 
Zoals gezegd het gemeentefonds zorgt voor een prettig windje in de rug. 
Fijn, want er wordt al 8 ton uit de geoormerkte pot sociaal domein gepakt 
om de begroting sluitend te krijgen. 8 ton die niet nodig bleek voor de 
uitvoering van het sociaal beleid in 2015. Een geoormerkte pot geld van 
1.7 miljoen. 
Op de vraag van de PvdA of het college niet te veel heeft laten liggen 
binnen het sociaal domein antwoord het college, nee hoor…. wij 
stemmen voortdurend af met de uitvoeringsorganisaties. (Terwijl men bij 
de beantwoording op de vragen van de SGP aangeeft dat er nog een 
evaluatie moet komen). 
Dat zal, maar wil niet zeggen als er wordt afgestemd dat dan alles onder 
controle is. Neem het taxivervoer voor onze inwoners met een indicatie, 
een indicatie die zich niet beperkt tot alleen een lichamelijke beperking, 
maar veelal ook mensen met een geestelijke beperking. Vitale Kernen 
ontvangt ervaringen van mensen. Ervaringen waar wij niet vrolijk van 
worden; te laat of helemaal niet komen opdagen of op het verkeerde 
locatie worden afgezet. Wanneer dit mensen met een geestelijke 
beperking overkomt dan zijn deze mensen veelal dagen van slag, met 
alle nadelige consequenties van dien. Voorzitter, het college moet niet 
wachten op een evaluatie, plak een pleister waar het nodig is en past 
structureel aan na een gedegen evaluatie. 
 
Maar ook de inwoners waar thuishulp nodig is, deze mensen krijgen een 
subjectief uitgangspunt als zijnde een schoonhuis. De mensen die 
hiervoor moeten zorgen, de thuiszorg medewerkers, staan onder een 
enorme druk, tijd voor signalering en het sociale aspect is er niet.  Dit 
geeft ook de ziekteverzuimcijfers aan binnen deze dienstverleners, ligt 
aanzienlijk boven het gemiddelde. Het college zal aangeven dat dit de 
zorg is van het dienstverlenend bedrijf, dat is natuurlijk onzin. Er ligt wel 
degelijk een verantwoordelijkheid, een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voor het college 
Wij zullen een motie indienen om invloed te hebben op het begrip een 
schoon huis dit ook in relatie met de uitvoerende. We stellen voor te 
starten met een drempel van twee uur zodat er op een meer ontspannen 



manier aan een schoon huis gewerkt kan worden. Uitvoerenden moet 
geen mantelzorger worden en in aanmerking komen voor het bloemetje 
van het CDA. In onze motie vragen wij ook meer ruimte voor de 
respijtzorg. 
  
Het college gaat het ziekteverzuim terug dringen van de ambtelijke 
organisatie, en daardoor minder budget nodig te hebben voor inhuur. 
Vitale Kernen realiseert zich dat we het hier hebben over een financiele 
begroting, maar het menselijk aspect zou ons betreft de boventoon 
moeten voeren.  
Onze ambtelijke organisatie is gehandicapt, gemiddeld in Nederland ligt 
het ziekteverzuimpercentage op 4.1 procent. Ons personeelsbeeldbeleid 
geeft vorig jaar een cijfer van maar liefst ruim 8 procent, is twee keer 
zoveel als het landelijk cijfer. Nu geeft het college aan hier iets aan te 
gaan doen; de medewerkers moeten op cursus, en dat zal wel helpen, 
wordt aangegeven. Voorzitter, wellicht ontvangen wij eenzijdige 
informatie, maar zou het college ook niet de hand in eigen boezem 
moeten steken. Waarom is de knelpuntennotitie nog steeds niet 
aangeboden? Zou dit te maken kunnen hebben met de vele ballen die 
iedere individuele portefeuillehouder in de lucht wilt houden? En er geen 
consensus in het college is te bereiken door een paar ballen te laten 
vallen.  
 
Ook invulling geven aan goed werkgeverschap kan bijdrage aan het 
terugdringen van het ziekteverzuim door motivatie van werknemers. De 
buitendienst medewerkers motiveren door de in de begroting 
opgenomen middelen zoals vrachtauto’s busjes, veegwagens aan te 
schaffen op de momenten dat deze in een jaar gepland staan.  Natuurlijk 
kan er wel eens een moment door voortschrijdend inzicht zijn, dat er een 
heroverweging noodzakelijk is. Maar wanneer Vitale Kernen kijkt naar de 
begroting van de afgelopen jaren en wat er feitelijk is gebeurd. De 
mannen beschikken over afgeschreven materiaal, kunnen hun werk niet 
goed doen, en geeft in de begroting en jaarrekeningen volgens ons een 
vertekend beeld. 
 
Voorzitter,  
Het totale bedrag aan leges gaat omhoog, daarbij zitten ook de leges 
van de windmolens. Wij missen de revenuen uit de wind in het 
meerjarenoverzicht. Zoals door vitale kernen veel eerder al is 
aangegeven, er is veel meer geld te halen uit het winddossier, zeker in 
de Noordrand waar honderden hectares door de collegevingers glipt. 
 



We missen ook het beschikbare bedrag vanuit de provinciale IRP’s. 
Waar gaan deze aan worden besteed of krijgen we amper nog iets, 
omdat de door het rijk bij de provinciale opgelegde windopgave voor een 
groot gedeelte door ons wordt uitgevoerd? Tijdens de presentatie is 
aangegeven dat er nog een restbedrag is van 19.000 euro voor het 
initiatief Smart Water is. Is dit het laatste uit het irp? 
 
Voorzitter, 
In de begroting is een onderdeel gewijd aan rechtmatigheid. Weet niet 
zeker of het hieronder valt. Maar om te voorkomen dat we hiermee in de 
problemen gaan komen vragen wij aandacht voor een vorm van 
rechtmatigheid Concreet; waar gaat gemeenschapsgeld naar toe, is en 
zijn deze ‘ontvangers’ formeel bevoegd om over deze gelden te kunnen 
beschikken? Bv is er een verklaring van stichtingen, verenigingen, 
instellingen dat zij voldoen aan hun statuten?  
 
Voorzitter ik wil graag eindigen met het bedanken van de ambtelijke 
organisatie voor het samenstellen van de heldere begroting.  
Vitale Kernen wil graag gebruik maken van deze gelegenheid om een 
compliment te maken -in kader van eilandmarketing- aan ons ziekenhuis.  
Ons ziekenhuis heeft hoog gescoord in de AD ziekenhuis top honderd, 
zijn van de 9de naar de 7de plaats. Doen ze goed.  
 
  


