
Woordvoering voorjaarsnota 2019 
 
Datum: 26 juni 2019 
 
1e termijn 

Voorzitter, 

Laat ik beginnen met de complimenten aan de ambtelijke organisatie voor de 
samenstelling van de stukken. Ga er maar aan staan, een reorganisatie achter 
de rug, vijf organisaties samenvoegen, nieuwe teamsamenstellingen, andere 
verhoudingen en alles wat er nog meer komt kijken bij een eerste fase van een 
nieuwe gemeente. Het is een makkelijk leesbaar stuk geworden. Knap werk! 
Voor de goede verstaander……met deze woorden begon ik ook mijn bijdrage 
tijdens de behandeling van de begroting in maart van dit jaar. Nu, enkele 
maanden later ligt daar dan onze eerste bestuursrapportage in combinatie met 
de voorjaarsnota voor. En laat ik daar in zijn algemeenheid een paar 
opmerkingen over maken. Voor de VVD is de richting die het college kiest op 
weg naar de begroting voor 2020 nog weinig concreet door alle mitsen en 
maren en open eindjes die wij kunnen lezen.   

De begroting voor 2019 was bescheiden als het ging om nieuw beleid. Het 
college zat er net 2,5 maand en deze begroting bevatte nog veel bestaand 
beleid uit de vier voormalige gemeenten. Maar het was ook de eerste 
uitwerking van het coalitieakkoord.   

Een begroting die volgens de VVD veel onzekerheden bevatte. Met een tekort 
van maar liefst 3,8 miljoen in het eerste jaar oplopend naar een positief saldo 
van 4,7 miljoen in 2022 was er volgens het college zicht op een positief 
meerjarig saldo. Nu ruim drie maanden verder kunnen we lezen dat voor zowel 
de jaren 2019 als 2020 de tekorten zijn opgelopen richting de 5 miljoen per 
jaar. En het positieve saldo van 2022 is met bijna twee miljoen gedaald. En 



ieder stukje nieuw beleid (wat toch ook de ambitie is van dit college) zal geld 
gaan kosten en dit resultaat verder verkleinen. 

Bij de behandeling van de begroting hebben wij gevraagd of de glazen bol van 
het college wel naar behoren werkt. Wij kunnen nu constateren dat dit niet het 
geval is geweest. Ook hebben wij toen gevraagd of de ambities wellicht te hoog 
waren. Wij zijn benieuwd hoe het college op dit moment aankijkt tegen de 
haalbaarheid van haar eigen ambities zoals verwoord in de begroting? De VVD 
is een groot voorstander van ambities. Ambities zorgen voor vooruitgang. En 
vooruitgaan dat willen wij bijna allemaal.  

Maar dat moet dan wel gebeuren op een solide en financieel gezonde basis is 
onze mening. 

Maar als er geen geld is moet je ook realistisch zijn en durven zeggen dat je 
bepaalde zaken even niet waar kunt maken. In de voorjaarsnota valt te lezen 
dat het college in aanloop naar de begroting van 2020 een plan gaat opstellen 
met betrekking tot het gewenste structurele formatieplaatje. Dat is mooi maar 
is het college ook bereid om de raad gelijktijdig een voorstel te doen toekomen 
met betrekking tot de andere knoppen waaraan zij kan draaien om het 
begrotingssaldo weer in evenwicht te krijgen. En wat de VVD betreft is dat 
eerst het nemen van eigen verantwoordelijkheid en bovenal kijken wat we zelf 
kunnen doen. Is het college daartoe bereid en wanneer kunnen we dat voorstel 
verwachten? 

Voor zover onze reactie en vragen over de voorjaarsnota in zijn algemeenheid, 
voorzitter. 

In het raadsvoorstel vraagt het college aan de richting voor de begroting 2020 
vast te stellen. Omdat een concrete richting in het voorstel ontbreekt wil de 
VVD het college graag helpen om richting te bepalen. Dit willen wij graag doen 
aan de hand van drie thema’s. Te weten: 

 Organisatie en financiën 
 Wonen en omgeving 
 Infrastructuur en mobiliteit 

Natuurlijk hebben wij hierbij een aantal vragen per thema 
 
Als eerste het thema Organisatie en Financiën.  
 
 



(Formatie) 
Over de formatie heeft het college in de voorjaarsnota al aangegeven dat zij in 
aanloop naar de begroting 2020 met een plan komt met betrekking tot de 
formatie. De VVD heeft deze suggestie bij de begroting ook al gegeven. We 
denken dat dit een noodzakelijke keuze is en zijn ook serieus bereid hierin mee 
te denken. Echter valt ook te lezen dat de totale personeelskosten tussen 2019 
en 2021 met bijna 4 miljoen afnemen. Zo’n 10% minder dan in dit jaar. We zien 
een duidelijke verschuiving van incidenteel naar structureel. Is dit wel een reëel 
beeld wat het college schetst? Gelet op de veranderende wereld om ons heen 
zijn er steeds meer mensen die er bewust voor kiezen om als ZZP’ er aan de 
slag te gaan. Is dit in 2021 nog wel mogelijk bij deze gemeente? 
 
(Lasten voor inwoners) 
Tijdens de behandeling van de begroting was de VVD de enige partij die geen 
voorstander was van de verhoging van de OZB. Zoals toen gezegd, dat zijn we 
dat niet en dat zullen we waarschijnlijk ook nooit worden. Echter zijn we ook 
realisten en zonder deze verhoging had het financiële perspectief er nog 
somberder uitgezien. Is het college het met de VVD eens dat een verdere 
verhoging van de OZB geen optie is om de financiën op orde te krijgen? Hoe 
kijkt het college hier tegen aan? Of is dit een serieus scenario waar de inwoners 
rekening mee moeten gaan houden? En wat gaat het college er aan doen om 
dit te voorkomen? De tweede kamer heeft onlangs een motie van het lid 
Omtzigt aangenomen waardoor het voor gemeenten mogelijk wordt om 
dorpshuizen aan te merken als woningen in het kader van de OZB. Is het 
college hiervan op de hoogte? En is zij het met de VVD eens dat wij als 
gemeente hier uitvoering aan moeten geven? Het geeft ons de mogelijkheid 
om de kosten voor de dorpshuizen te verlagen waardoor ze dit geld kunnen 
besteden aan de leefbaarheid. De VVD ziet hierin ruimte om dit op te nemen in 
het op te zetten compensatiefonds voor de OZB. Is het college bereid dit mee 
te nemen in de kaders voor dit fonds? 
 
(De spaarpot) 
Dan de gemeentelijke spaarpot. Bedoeld om tegenvallers op te vangen. Het 
college geeft een doorkijkje van de stand van de spaarpot in de beantwoording 
van de technische vragen. Voor een gezond weerstandsvermogen is een bedrag 
van 7 miljoen euro noodzakelijk. Zeker om tegenvallers zoals we hebben 
meegemaakt met de Nieuwe School Uithuizen op te kunnen vangen. Het beeld 
voor de komende jaren is een lege spaarpot. Het risico dat we lopen is dat we 
incidentele tegenvallers niet kunnen opvangen. Hoe kijkt het college hier 
tegenaan? Wat gaat het college doen om de gemeentelijke spaarpot gevuld te 



houden? Kan het college bijvoorbeeld meegaan in de gedachte om 
toekomstige meevallers structureel terug te laten vloeien naar deze spaarpot? 
De provincie is redelijk scherp op de financiële situatie bij de gemeente. 
Worden er op dit moment al gesprekken gevoerd met de provincie over de 
financiële situatie? En kan het college wat meer vertellen over het verloop van 
deze gesprekken? 
 
(Lidmaatschap SBE) 
Verder hebben wij gelezen dat de gemeente overweegt lid te worden van de 
Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta. Op zichzelf een mooie gedachten. Voor 
Het Hogeland is het belangrijk dat het college de contacten met het 
bedrijfsleven koestert en warm houdt. Echter vinden wij het geen goed idee 
om daadwerkelijk lid te worden van een ondernemersclub. De club voert 
interessante projecten uit waar ook de gemeente aan meebetaalt. In onze ogen 
zou je dit gescheiden moeten houden. Immers we worden als gemeente ook 
niet lid van andere verenigingen waaraan wij subsidies verstrekken. Dat kan 
voor problemen zorgen en dat moeten we niet willen lijkt ons. Hoe kijkt het 
college hier zelf tegenaan? 
 
(Artikel 12) 
Als laatste voor dit blok over de organisatie en financiën. Gelet op de financiële 
situatie dreigt er een mogelijke situatie dat de provincie gaat ingrijpen en dat 
de gemeente onder curatele komt te staan. Als VVD vinden wij het belangrijk 
dat we zelf aan het stuur blijven zitten als gemeente. We moeten hiervoor onze 
eigen verantwoordelijkheid nemen. Kan het college toezeggen dat wij er 
gezamenlijk alles aan gaan doen om een artikel 12 situatie te voorkomen? En is 
het college daarvoor in het bijzonder bereid om eerst in het eigen vlees te 
snijden en inwoners en ondernemers te ontzien?  
 
Voorzitter, 
 
Het tweede thema waar de VVD bij stil wil staan vandaag is het thema wonen 
en omgeving. 
 
(Ballonnenmotie) 
Allereerst dienen wij vandaag mede een motie in met het CDA om het oplaten 
van ballonnen te verbieden en op te nemen in de Algemene Plaatselijke 
Verordening. Als partij zijn we voorstander van minder regels en geen extra 
regels. Wij realiseren ons dat dit een extra regel is die wellicht ook wat 
moeilijker te handhaven is. Maar toch vinden wij dat dit verbod er moet 



komen. Ieder individu heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de 
bescherming van de natuur, ons prachtige wad en de dieren die er leven. We 
hebben de gevolgen van de containerramp met MSC Zoë allemaal van dichtbij 
meegemaakt en gezien. Het is dan ook onze overtuiging dat de overheid, ook 
lokaal, de verantwoordelijkheid heeft om de juiste kaders te scheppen 
waarbinnen inwoners hun eigen verantwoordelijkheid ook kunnen nemen. 
Daarom is voor de VVD in dit geval de oproep helder; In onze gemeente nemen 
we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om geen ballonnen meer op te laten. 
Niet voor onszelf maar voor de verantwoordelijkheid die wij dragen voor onze 
omgeving. Deelt het college deze mening met ons? 
 
(Woningbouw Zoutkamp) 
Ruimte geven is een belangrijk thema voor het college, de raad en de 
ambtelijke organisatie. In dat kader willen wij het vandaag hebben over de 
woningbouw in onze gemeente. Als eerste over de woningbouw in Zoutkamp. 
In Zoutkamp zijn in de afgelopen jaren een aantal woningen gesloopt. Veel 
oudere inwoners willen graag kleiner en gelijkvloers gaan wonen. Echter zij 
daar onvoldoende mogelijkheden voor en moeten ze noodgedwongen 
uitwijken naar andere plaatsen. Ze moeten de plaats, waar ze vaak geboren 
zijn, verlaten. Niet omdat ze dat willen, maar omdat er geen plek is voor ze. In 
de afgelopen jaren is er door een groep particulieren gewerkt aan een plan om 
voor deze doelgroep woningen te bouwen. Hiermee kunnen oudere inwoners 
blijven en ontstaat er ruimte voor jongeren en gezinnen om hun intrek te 
nemen in de huizen die beschikbaar komen. Werknemers van o.a. Heiploeg zijn 
nu vaak genoodzaakt om elders te gaan wonen. En gelet op de uitbreiding van 
Heiploeg is het volgens ons tijd om ruimte te geven aan initiatieven zoals deze. 
Is het college bereid om serieus naar de plannen van de initiatiefnemers te 
kijken? En waar nodig de ruimte te geven en te faciliteren? 
 
(Mixen woningaanbod herontwikkeling) 
Dan de actuele situatie in bijvoorbeeld Bedum. Bedum is door de jaren heen 
behoorlijk gegroeid om de oude kern heen. 
  
In de oude kern staan op dit moment veel sociale huurwoningen op een kluitje. 
Binnen niet al te lange tijd worden deze woningen gesloopt of versterkt en 
gerenoveerd. Na herbouw betekent dit dat de sociale huurwoningen en 
bewoners op een kluitje blijven wonen in het centrum van Bedum. 
  
Zou het niet een geweldig idee zijn om als gemeente in samenwerking met de 
corporaties een herontwikkeling te doen. Denk bijvoorbeeld aan uitruil van 



kavels tussen bijvoorbeeld ter laan 4 en de Profesoren buurt. Op deze manier 
kan er sociale huur gebouwd worden op ter laan 4 (of op een nieuw in te 
richten plan) en er komen vrije sector kavels vrij in bijvoorbeeld de 
Professorenbuurt. 
  
Voor dit idee zijn veel voordelen te bedenken. 
  
Het niveau van de ‘oude’ geclusterde sociale huur buurten gaat omhoog door 
mix van de bouw van koopwoningen en huurwoningen. Commercieel gezien is 
hier ook veel animo voor is onze verwachting. Daarnaast krijg je ook 
demografisch een andere spreiding door het dorp. Hoe kijkt het college hier 
tegenaan? Is het college bereid dit in de gesprekken met de corporaties te 
verkennen? 
 
(Rotte kiezen) 
Als laatste onderwerp voor dit blok. De zogenoemde rotte kiezen. Door de 
gehele gemeente heen staan er verschillende panden die we zouden kunnen 
aanmerken als verpauperde panden of rotte kiezen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan panden zoals het het oude pand van bijvoorbeeld Hotel De Ster in Wehe 
den-Hoorn. Als VVD zijn we geen voorstander van het aankopen van gronden 
en panden door de gemeente. Maar zoals gezegd willen wij graag meedenken 
om toch een aantal zaken te kunnen realiseren. Zo zouden wij ervoor willen 
pleiten om een inventarisatie te maken van al deze panden in de gemeente. En 
met deze inventarisatie een budget aan te vragen bij het Nationaal Programma 
Groningen om deze panden aan te kopen en de locaties te herontwikkelen. Op 
deze manier bied je in een klap perspectief aan het gehele gebied. Kunnen 
meer dorpen, dan alleen Uithuizen, Uithuizermeeden, Bedum en Winsum, een 
opknapbeurt krijgen. En is het kostenneutraal te realiseren binnen de 
bestaande begroting. Hoe kijkt het college hier tegenaan? Is het college bereid 
om deze inventarisatie uit te voeren en in gesprek te gaan met NPG hierover? 
 
Voorzitter, dan kom ik aan bij het laatste blok voor wat betreft onze bijdrage. 
Infrastructuur en Mobiliteit. 
 
(visie mobiliteit) 
Het Hogeland heeft tal van wegen, fietspaden en trein- en bootverbindingen. 
We lezen dan ook dat het college aan de slag gaat om een samenhangende 
visie op mobiliteit te ontwikkelen. Dat plan komt er echter pas in 2021. De VVD 
vindt dit rijkelijk laat. Maar wij begrijpen ook dat er eerst een harmonisatie 
plaats moet vinden van het huidige beleid. En als er geen geld is, dan zullen wij 



zaken door moeten schuiven. Dat heeft echter niet onze voorkeur. Gebeurt er 
dan helemaal niks op bijvoorbeeld het gebeid van wegen? Nee. Een aantal 
wegen in onze gemeente zitten wel in de planvorming of de uitvoering. Kijk 
naar de Hooilandseweg in Roodeschool, dat wordt prachtig. Toch zouden wij 
ook aandacht willen vragen voor een aantal andere verbindingen. Verbindingen 
die ook niet door de gemeente worden aangelegd maar door de provincie.  
 
(Ontsluiting Bedum) 
Neem bijvoorbeeld de ontsluiting van de Bedum aan de oostkant, met name 
bedoeld om het centrum van Bedum te ontlasten van de vele 
transportbewegingen van en naar FrieslandCampina. Inwoners van Bedum 
maken zich zorgen over het gebruik van deze weg. En eigenlijk het niet 
gebruiken van deze weg. De kortste route naar de N46 is en blijft de route door 
de kern van Bedum, ook als de ontsluiting gerealiseerd is. En inwoners maken 
zich zorgen over het feit of het vrachtverkeer straks toch niet de kortste blijft 
nemen. Is het college bereid te kijken naar de zorgen van de Bedumers? En te 
kijken, samen met de provincie, welke maatregelen er genomen kunnen 
worden om de verkeersveiligheid in de kern van Bedum te waarborgen? 
 
(Kortsluiting Winsum) 
De tweede weg waar de VVD aandacht voor zou willen vragen is de kortsluiting 
bij Winsum. Grote groepen inwoners van de wijken De Brake en De 
Bloemenbuurt zijn ongerust over het voorgenomen tracé en zien daar graag 
verandering in komen. Zij voelen zich onvoldoende gehoord en willen graag in 
gesprek om tot een breed gedragen ontsluiting te komen. Is het college bereid 
nog eens kritisch te kijken naar de plannen en in overleg te gaan met de 
aanwonenden? Er ligt nog geen weg, er is nog bestemmingsplan vastgesteld, 
dus wat de VVD betreft is er nog voldoende ruimte om aanpassingen te doen. 
We horen graag de reactie van het college hierop. 
 
(Eemshavenweg verdubbeling) 
De laatste weg die wij onder de aandacht zouden willen brengen is de 
Eemshavenweg. Een aantal partijen hebben in hun verkiezingsprogramma 
staan dat de N46 geheel of gedeeltelijk verdubbeld zou moeten worden. 
Inmiddels zijn er ook andere partijen in deze raad die de wens hiervoor hebben 
uitgesproken. Dat is mooi, een meerderheid in deze raad is voor, maar het 
probleem is dat het niet onze weg is en daarnaast hebben we er geen geld 
voor. Hierdoor moeten we samen creatief zijn en op zoek gaan naar de 
beschikbare middelen. De VVD heeft begrepen dat het nieuwe college van de 
provincie een bedrag van ongeveer 80 miljoen heeft toegevoegd aan het 



provinciaal MIRT waarvoor nog geen bestemming is gevonden. Daarnaast ligt 
de weg dwars door het aardbevingsgebied waardoor het NPG ook in beeld zou 
kunnen zijn als mogelijke financier. Is het college bereid om in overleg te gaan 
met de provincie om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor 
financiering van de verdubbeling van deze weg? En hierbij de twee mogelijke 
financieringsbronnen als uitgangspunt te bespreken? 
 
Voorzitter, ik kom tot een afronding. 
 
Op bladzijde 12 van de voorjaarsnota staat het eigenlijk heel mooi verwoord 
door het college. We moeten scherp aan de wind zeilen. En ik citeer: we zullen 
niet alleen kritisch moeten zijn op de uitvoering van bestaande taken, maar 
vooral ook terughoudendheid moeten betrachten op het aangaan van nieuwe 
taken. Einde citaat. Wij denken dat dit een realistisch beeld is dat het college 
hier schetst. Wat de VVD betreft lezen wij dit als eerst uitvoering geven aan de 
harmonisatie en de basis op orde brengen. Dat moet onze eerste prioriteit zijn. 
Is het college het op dit punt met de VVD eens? En hoe kijkt het college aan 
tegen het idee om in aanloop naar de begroting 2020 nog eens met de raad in 
gesprek te gaan over de huidige en toekomstige taken van de gemeente?  
 
Voorzitter, nogmaals de terugblik op het afgelopen half jaar en de doorkijk naar 
de komende jaren zien er financieel niet best uit. Er zullen harde en creatieve 
keuzes gemaakt moeten worden om zelf aan het stuur te kunnen blijven zitten. 
Dus wat de VVD betreft, eerst de basis op orde voordat we verder gaan 
bouwen. En daar waar kan slim blijven samenwerken met anderen. Immers we 
moeten het samen doen. 
 
Tot zover voorzitter. 
 
 
 
 
 


