
Kadernota begroting 2021 - 2024 (289023) Thema Bestuur en 
Burgerzaken 
Allereerst de complimenten aan de afdeling financiën. Het is een 
ongelofelijk lastige periode om in te schatten hoe we er in de komende 
maanden en jaren financieel voor komen te staan. In de bijlagen wordt 
o.a. gememoreerd: We leven in een bijzondere tijd. In de wereld, 
landelijk, regionaal en lokaal is de situatie zo onzeker dat er nauwelijks 
voorspellingen te doen zijn. Alles staat nog in het teken van het 
coronavirus. 
Schouwen-Duiveland draait voor een groot gedeelte op de recreatie 
en juist in deze sector zijn de grootste verliezen te verwachten. Hiernaast 
hebben ook veel toeleveringsbedrijven het zwaar. Er zullen meer 
faillissementen volgen, het aantal  werklozen zal toenemen en dit zal 
weer leiden tot extra gevolgen. Zo zal er extra beroep worden gedaan op 
bijzondere bijstand, meer gezinsproblematiek ontstaan en extra gelden 
nodig zijn voor re-integratie. 
  
Ook sportvoorzieningen en maatschappelijke en culturele organisaties 
kampen met uitgestelde betalingen en liquiditeitsproblemen. Hiernaast is 
er nog geen absolute duidelijkheid over de landelijke compensatie van 
de corona-effecten. Nu hebben we het nog niet eens gehad over de 
mogelijke gevolgen indien het virus komende winter opnieuw toeslaat. 
  
Toch kunnen we niet onze hele financiële positie wijten aan het 
coronavirus. Eerlijkheid gebied ons te zeggen dat wij net als in andere 
gemeenten op het sociaal domein behoorlijk meerkosten hebben gehad. 
Door er kort op te zitten en resoluut in te grijpen, zonder hiermee de zorg 
tekort te doen, lijkt er bij het sociaal domein een ombuiging te komen. 
Helaas zien we ook dat wat hier bezuinigd wordt er aan de andere kant 
weer wordt uitgesmeten bij het groenonderhoud waar maar liefst 60% 
meerkosten zorgt voor 6 ton extra uitgave terwijl het onderhoud er niet 
eens beter op is geworden. Al met al worden er normaliter relevante 
ontwikkelingen meegenomen in de kadernota, maar kaders meegeven 
op al deze, door u omschreven als onvoorziene en onverwachte 
ontwikkelingen, zijn weinig zinvol te noemen. Wij zouden graag zien dat 
het beleid en de processen dermate aangepast worden dat dit  soort 
onnodige kostenverhogingen in de toekomst voorkomen kunnen worden. 
  
Het college vraagt voor deze kadernota aanvullende suggesties aan de 
raad. 
Hierop worden moties, amendementen en wensen en bedenkingen 
ingediend. Uiteraard zullen wij die amendementen mee indienen die wij 
kunnen ondersteunen. Anders dan andere jaren zullen wij onze 



suggesties benoemen. Wij hebben er voor gekozen deze niet in te 
dienen als motie of amendement. Juist omdat alles nog onzeker is en er 
wekelijks veranderingen plaatsvinden, hebben wij ervoor gekozen het 
ambtelijk apparaat niet nog eens extra te belasten. Wij willen u de ruimte 
geven onze suggesties mee te nemen en te verwerken wanneer het past 
binnen het beleid. 
  
Wij hebben de volgende suggesties voor het college: 
   

1. De VVD is van mening dat de herinrichting van de burgerzaal kan 
worden uitgesteld tot er meer gelden beschikbaar zijn. 

   
2. Toeristenbelasting: 

Wij  zijn van mening dat het verstandig is de toeristenbelasting te 
bevriezen voor het komende jaar i.p.v. de inflatie index toe te 
passen. Dit omdat veel bedrijven met vouchers werken die volgend 
jaar kunnen worden ingeleverd en het rijk de verminderde 
inkomsten wellicht zal vergoeden. Hiernaast scheelt dit veel 
administratieve rompslomp voor de gemeente als voor de 
ondernemers. 

  
3. Groenonderhoud: 

Wij vinden het groenonderhoud belangrijk maar denken dat dit veel 
efficiënter kan en moet gebeuren zodat en de omgeving er beter 
uitziet en het financieel voordeliger kan. Wij menen dan ook dat er 
serieus aandacht moet worden besteed aan het 
groenonderhoudsplan en er een tussentijdse terugkoppeling moet 
plaatsvinden richting de 
raad.                                                                                
  
Er zal met de huidige of andere ondernemers moeten worden 
bekeken hoe het beter en toch voordeliger kan en waarin 
mogelijk andere afspraken  over  de beeldkwaliteit 
gemaakt worden. Denk hierbij ook over de mate van 
onderhoudsvriendelijkheid en welke onderhoudsvrije 
aanplanting kan worden ingezet bij nieuw in te richten 
gebieden. 
  
Je kunt nu eenmaal beter aan de voorkant bijsturen in het 
onderhoud om binnen de toepasselijke perken te blijven 
dan aan de achterkant want dan vervallen we weer terug 
in oorzaak en gevolg. 



  
4. Al is de motie waarmee een fikse bezuiniging viel te 

behalen bij aanschaf i.p.v. huur van de noodlokalen voor 
de Brede school niet aangenomen wij adviseren u over te 
gaan tot aankoop binnen de hiervoor geldende termijn. 
 

De VVD verwacht dat u deze suggesties zult meenemen bij de 
voorbereiding op de aan te bieden begroting 2021-2024. 
  


