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Gorinchem Begroting 2017 

Begrotingsraad 10 november 2016  

 

De derde begroting van dit college en wat voor één! 

- Goed en solide 

- Eindelijk de financiën op orde 

- Investeren in de stad staat centraal 

We hebben als coalitie waar gemaakt wat we hebben beloofd: financieel op orde 

Deze begroting biedt ruimte voor nieuwe initiatieven voor Gorinchem 

De uitgaven blijven binnen de inkomsten, vrijwel alle bezuinigingen zijn gerealiseerd. 

En deze bezuinigingen waren nodig! Zonder -soms pijnlijke- maatregelen waren we 

niet waar we nu staan. 

We zien dat deze coalitie aan de slag is met verder bouwen aan de toekomst van 

onze gemeente. De stad moet aantrekkelijk zijn en blijven voor wonen & werken, 

maar ook de moeite waard voor anderen om in te investeren, voor het 

vestigingsklimaat van bedrijven. Ruim 23 miljoen euro wordt hiervoor uitgetrokken.  

De VVD wil investeren en verder blijven reorganiseren. Weloverwogen, in datgene 

wat ook werkelijk bijdraagt aan een structurele verbetering.  

Keerpunt 

Deze begroting laat een keerpunt zien.  Na vele jaren hard werken in de vorige én 

deze raadsperiode. Een resultaat van bezuinigen in de tijd van crisis. 

Dat heeft geleid tot reorganisatie, heroverwegen van beleid en een vernieuwde 

aanpak.  
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De VVD heeft altijd ingezet op bezuinigen EN investeren. Dat laatste was moeilijk. 

Maar investeren in een andere aanpak en reorganisatie van zaken is óók investeren. 

Maar deze begroting is ook een keerpunt omdat het aangeeft dat we weer kunnen, 

mogen en MOETEN investeren. Wel moeten er keuzes worden gemaakt.  

Wij zijn ons zeer bewust dat we als coalitie handelen vanuit een minderheid positie. 

Daar hebben we in juni, met steun van de oppositie bewust voor gekozen.  

De insteek van diverse raadsleden in de media en in de raad heeft ons dan ook 

verbaasd. Juist met het oog op de huidige financiële stand van zaken zijn er aperte 

onjuistheden gecommuniceerd, jammer.  

Maar bewust van onze verantwoordelijkheid zijn wij met volle overtuiging het gesprek 

aangegaan om aanvullende afspraken te maken op het coalitieakkoord. 

Samen voor onze stad 

Met deze begroting als leidraad bleek dat alle opmerkingen, amendementen en 

moties van de Perspectiefnota zijn opgenomen. Functionele en financiële 

oplossingen voor  punten die daar naar voren werden gebracht zijn zorgvuldig 

verwerkt.  

Wat ingezet werd met veel  bombarie werd al snel in goede sfeer opgepakt. De titel 

‘Samen voor onze stad’ is niet slechts een loze kreet. In de vele uren dat de 

fractievoorzitters met elkaar in gesprek waren, was dit ook onze vaste overtuiging. 

Het resultaat is een aanvulling op het coalitieakkoord, dat door alle partijen wordt 

onderschreven. De VVD meent dat we daar als raad best trots op mogen zijn. 

Nog mooier is de intentie van alle partijen om dit loyaal uit te voeren met als inzet de 

resterende raadsperiode. Aan de VVD zal het niet liggen! 
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Begroting 2017 

En dan de begroting zelf, duidelijk en helder met een fraaie ‘in 1 oogopslag’. Een 

positieve begroting ook met een plus én investeringen. 

Degelijkheid kan ons worden verweten, maar het is juist die degelijkheid waarmee we 

ruimte hebben kunnen creëren voor verandering, goed en betrouwbaar bestuur 

omdat we onze geldzaken op orde hebben.  

 

Maar de VVD zou de VVD niet zijn als we kritisch blijven koersen op: 

- de schulden positie en het weerstandsvermogen (slechter dan vergelijkbare 

gemeenten); 

- toekomstige grote investeringen waar we nu al rekening mee houden; 

- kwaliteit van de zorg en daarbij behorend budget. 

De VVD zal in de raad verder toezien op het prudent omgaan met juiste verdeling 

van financiën, omdat we voor een aantal zaken het verloop nog niet kennen. Ik noem 

in dit verband de zorg en de uitbreiding van onze wegen. 

 

Aandachtspunten 

Aandachtspunten voor de VVD 

Infrastructuur 

Alles loopt of staat vast IN en OM Gorinchem. De naam van onze stad is helaas 

ongeveer synoniem met opstopping geworden.  

Auto en bus vervoer ondervinden veel last. De problemen met de brug komen daar 

nog eens bij. Waardeloos dat verantwoordelijke instanties niet veel eerder iets 

hebben gedaan aan de Merwedebrug; technisch al lang afgeschreven en nooit 

ontworpen op het verkeer van nu. 
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Vanuit de VVD een stevig beroep op het college om maximaal aan de gang te gaan 

en te blijven met de lobby.  

Wat gaat u doen? Wat zijn de plannen? 

Dat alles vast staat in en om Gorinchem heeft ook zijn repercussies op investeringen 

van bedrijven en instellingen in onze gemeente. Waarom zou je je hier willen 

vestigen als de bereikbaarheid tegenvalt.  

Buiten Gorinchem kunnen we slechts pleiten en lobbyen. Maar in Gorcum kunnen en 

moeten we zelf wat doen!  

Onder de kop ‘Infrastructuur en mobiliteit’ vestigen we hier in ‘Samen voor onze stad’ 

de aandacht op. Voor de VVD en de coalitie een speerpunt op de (middel)lange 

termijn. 

Ook de veerdienst is een belangrijk deel van de infrastructuur en het kost geld en zal 

dat ook blijven kosten. De oplossing daarvoor dienen we te vinden in een goede 

operationele samenwerking met andere gemeenten en financiële  afspraken.  

Zorg 

We lezen inde kranten over de problemen in de jeugdzorg en over Almere die voor 

het einde van het begrotingsjaar al de middelen heeft opgebruikt. Maar we lezen ook 

dat veel gemeenten geld overhouden. 

Hoe zit dat bij ons?  

De hele transitie is natuurlijk nog maar jong en we weten niet of de noodzakelijke 

kwaliteit wordt gehaald. Het college dient daar heel dicht op te zitten, met oog op 

budget sturen maar juist ook naar kwaliteit kijken.  

Een onderzoek bij de professionals in de zorg over hoe het nu loopt zou o.i. zeer 

wenselijk zijn als input voor beleid voor de toekomst. Mensen mogen niet de dupe 

gaan worden en we willen de professionals maximaal aanspreken en de mogelijkheid 

geven hun zorg goed te verlenen. We willen niet er wachtlijsten ontstaan en al zeker 



        Gorinchem Begroting 2017 

 

niet dat behandelingen om budgettaire redenen op sub optimaal niveau of op een 

halfslachtige wijze worden uitgevoerd. 

In dit perspectief moet wat ons betreft ook de oproep in ‘Samen voor onze stad’ met 

betrekking tot de evaluatie van de sociale wijkteams worden gezien. 

De VVD vraagt zich af hoe het college hierin staat? 

 

Cultuur 

De VVD volgt de ontwikkelingen rond het Huis van Inspiratie met grote interesse, ook 

belangrijk voor de cultuureducatie. De VVD onderschrijft dit belang en zal de 

komende discussie ambitieus insteken. 

De Quick Scan Groot Podium deed weer stof opwaaien. Wij zien uit naar de verdere 

uitwerking van de varianten, over twee weken het vervolg. De VVD is positief kritisch.  

De twee kleinere theaters voldoen, zeker nu er via ‘Samen voor onze Stad’ extra 

middelen zijn aangeboord.  

Sympathiek om de professionele podiumkunsten op deze manier in stand te houden. 

Maar we mogen niet vergeten dat de Rekenkamer heeft aangegeven dat we destijds 

hebben nagelaten duidelijke kaders te stellen bij DND. Laten we niet nogmaals in 

dezelfde valkuil vallen en wel kaders stellen aan Peeriscoop. 

De VVD vraagt het college hoe hierin wordt voorzien? 

 

Economie 

En dan onze binnenstad. Een belangrijke economische factor, met steeds meer 

variëteit aan winkels in het cultuurhistorisch centrum. Om die kracht te behouden 

willen we ook niet bezuinigen op het binnenstadmanagament. Verder zal Bizz in 

2017 in het leven worden geroepen.  Dit gebeurt in samenspraak met hartje 

Gorinchem. Daar zijn we blij mee.  
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Het is goed dat het belang van stadspromotie wordt onderkend.  Investeren in de 

toekomst in het ontwikkelen van de bedrijventerreinen is belangrijk. De 

beschikbaarheid van bedrijventerrein lijkt relevant, in het licht van de ontwikkeling, 

uitgifte en deelname in planontwikkeling. 

De VVD wilt weten wat nu de stand van zaken is en wat concreet gebeurt om dit 

proces te simuleren? 

Ook wat leegstand betreft zijn verbeteringen nog niet echt zichtbaar. Vorig jaar heeft 

de raad een motie aangenomen. De VVD realiseert zich dat Gorinchem hierin niet 

uniek is maar vraagt zich wel af 

Wat doet de gemeente nu aan deze leegstand en de toekomstige preventie 

ervan?  Hoe is de samenwerking tussen gemeente, detailhandel, vereniging 

van eigenaren en de horeca? Is er een landelijke lobby?  

Belangrijke vragen die verband houden met de ondernemers van de toekomst.  

Wie dat zijn, stimuleren we in het klein door de ‘Ondernemersprijs voor scholieren’, 

een mooi voorbeeld van onze ondernemers van de toekomst. Leuk om te zien hoe 

deze motie onlangs is geeffectueerd.  

 

Veiligheid 

Ook een stokpaardje van de VVD, veiligheid. Gorinchem had dit jaar een succesvol 

Zomerfeest, maar vooral ook een veilig Zomerfeest. Dit mede door de inschakeling 

van particuliere bedrijven. Goede zaak.  

Echter, een continue veiligheidsprobleem dat de politie in onze stad veel werk 

bezorgt, zijn de diefstallen van met name vele fietsen bij het station. Gorinchem heeft 

de dubieuze eer sinds kort in de top 10 van steden met fietsendiefstal te staan. 

Kan er worden nagedacht over het idee voor een bewaakte fietsenstalling bij 

het station?  
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Een geruststellende gedachte dat je fiets veilig staat, voor mensen die naar school 

gaan of naar hun werk forenzen..  

Verder zorgen tal van fietsen in de binnenstad, denk bijvoorbeeld aan de rijen voor 

de HEMA, ook voor overlast en hinder. Ook voor het straatbeeld.  

Zijn daar oplossingen voor?  

We zijn blij met de goede samenwerking tussen gemeente en politie, die zichtbaar 

vruchten afwerpt.  

 

Duurzaamheidsplan 

De evaluatie van het duurzaamheidsplan van de gemeente Gorinchem was redelijk 

confronterend. Hoge ambities maar geen nulmeting en onvoldoende geïntegreerd in 

de diverse beleidsterreinen. Op deze manier gaan we niet eens in de buurt komen 

van onze ambities. 

Ook in ‘Samen voor onze stad’ aandacht hiervoor, met een effectuering in 2017. 

Hoog tijd dus om aan de slag te gaan met een nieuw plan. De VVD pleit andermaal 

voor een faciliterende en verbindende rol van de gemeente in plaats van het zelf 

uitvoeren van projecten. Met voldoende aandacht voor het bewaken van de 

doelstellingen en een goede integratie van de duurzaamheidsparagraaf in de 

relevante raadsvoorstellen. 

 

Tot slot is de VVD blij met de voortvarende start van GO2032 voor onze Visie van de 

Stad. Het is mooi dat er met deze begroting financiële vooruitzichten zijn voor dit 

prestigieuze project ! 

 

 


