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> INLEIDING  
Politiek is keuzes maken. De Utrechtse VVD maakt die keuzes. Nu de coalitie van 

GroenLinks, D66 en de ChristenUnie hun eerste begroting ter instemming voorlegt aan de 

raad komen wij met een tegengeluid. In deze tegenbegroting is te lezen welke andere 

keuzes wij willen maken. We realiseren ons dat het niet altijd keuzes zijn waarmee we de 

publieksprijs zullen winnen, maar we doen het omdat we het beste voorhebben met de 

stad en haar bewoners en geloven in de eigen kracht van mensen en initiatieven. 

 

De Utrechtse VVD wil investeren in veiligheid: in wijken en op straat. In een sterke 

economie, met meer banen en minder mensen in bijstand. We zorgen dat onze stad 

financieel op orde is en blijft, met een sluitende tegenbegroting die behoedzaam en 

ambitieus is. 
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> MEER STAD, MINDER GEMEENTE 

Lagere lasten 
De verhoging van de parkeertarieven voor straatparkeren en abonnementshouders 

draaien we terug. Dat betekent dat de parkeertarieven in 2019 alleen stijgen met de inflatie 

zoals afgelopen jaren al het geval was. Mantelzorgers die langere tijd voor een naaste 

zorg dragen, krijgen een gratis (tijdelijke) parkeervergunning. We verlagen de OZB door 

de aanpassing van de rekensystematiek terug te draaien en de totale opbrengst te 

verlagen. 

Belastingen afschaffen 
De hondenbelasting en precariobelasting schaffen we met ingang van 2020 af. Daarmee 

besparen we ook kosten bij het handhaven en uitvoeren van deze belastingplicht. 

Geen gat in de linkerhand 
Een aantal cadeautjes die de coalitie uitdeelt gaan niet door. Denk daarbij aan de 

intensiveringen op het gebied van armoedebeleid, het Jongerencultuurhuis Overvecht, de 

pilot huurverlaging en de intensivering voor maatschappelijke stages. Voor deze en 

andere maatschappelijke initiatieven blijven we op basis van het gemeentelijke 

vastgoedbeleid zoeken naar passende en betaalbare huisvesting. Voor de gemeente blijft 

haar faciliterende rol en ‘ja, en’-houding het uitgangspunt, dat kan binnen de bestaande 

formatie. Initiatieven die taken of doelen beter kunnen uitvoeren dan de gemeentelijke 

organisatie kunnen aanspraak maken op een structurele bijdrage. 

Focus op kerntaken, publieke sturing 
De gemeente is wat de VVD betreft geen grootgrondbezitter of pandjesbaas. We willen 

meer grond en panden inzetten voor nieuwe woningen en initiatieven. De gemeente stuurt 

op de ontwikkeling hiervan via bestaande publieke kaders (zoals een bestemmingsplan). 
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Iedereen doet mee 
We keren de jaarlijkse loon- en prijscompensatie voor subsidies niet uit in 2019. Omdat 

iedereen meedoet verlagen we de vergoeding voor raadsleden met 20%.  
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> UTRECHT AAN HET WERK 

Meer banen, minder mensen in de bijstand 
Liever de warmte van een baan, dan de kilte van een uitkering. Iedereen die een bijdrage 

kan leveren aan de samenleving moet daartoe gestimuleerd worden. Het economisch tij 

zit mee en we zijn positief dat het moet lukken om het aantal mensen in de bijstand de 

komende jaren aan de slag te krijgen. We starten een banenoffensief waarvoor we de 

komende jaren structureel een half miljoen euro uittrekken. Dit moet leiden tot minder 

mensen in de bijstand en meer mensen met een baan. 

Betere bedrijventerrein en winkelstraten 
Daarnaast investeren we in de bereikbaarheid en kwaliteit van de belangrijkste Utrechtse 

werklocaties, bedrijventerreinen en winkelstraten. Het fonds mismatch zetten we in voor 

het realiseren van banen en werkervaringsplekken voor alle Utrechters en we investeren 

met het bedrijfsleven structureel in het creëren van nieuwe en duurzame 

werkgelegenheid via een Lokaal Economisch Fonds. 

Voorkomen is beter dan genezen 
We willen de armoedeval verkleinen en maatregelen nemen voor een activerende bijstand. 

De premie voor langdurige armoede (langdurigheidstoeslag) schaffen we af. De gemeente 

voert geen inkomensbeleid. Schulden zijn een steeds groter probleem die mensen in 

armoede gegijzeld kunnen houden. De intensivering om schulden aan te pakken, maken 

we structureel.  

Toerisme als banenmotor 
Toerisme is een belangrijke sector die ruimte biedt aan nieuwe banen. We verhogen de 

toeristenbelasting niet: Utrecht blijft een aantrekkelijke stad voor toeristen.  
  



 

5 

> UTRECHT IN BEWEGING 

Boter bij de vis: investeren in infrastructuur 
We reserveren geld voor een tweede onderdoorgang in de NRU en pakken de knelpunten 

op het gebied van de doorstroming in de stad met voorrang aan. De aanleg van 

stadsboulevards schuiven we op de lange baan. We kiezen nu voor concrete investeringen 

in de fiets- en auto-infrastructuur. Hiervoor trekken we de komende jaren al extra geld 

uit. Voor de schaalsprong in mobiliteit kiezen we voor realisme: geen onhaalbare plannen 

uitwerken, maar met de regio investeren in oplossingen voor auto, fiets en openbaar 

vervoer. Voor concrete voorstellen zijn de komende vier jaar al middelen beschikbaar (als 

cofinanciering met regio, provincie en rijk). 

Ook op het water 
De verhoging van de ligplaatstarieven voor bootjes draaien we terug. We willen dat er 

eerst een gedragen plan komt voor de vergroening van de tarieven, zonder meteen een 

greep te doen in de portemonnee van de bootjesbezitters. 

Sport en cultuur 
We doen wat we beloofd hebben bij het sportakkoord en trekken jaarlijks (structureel) 1 

miljoen euro uit voor de uitvoering hiervan. Dat betekent dat meer Utrechters kunnen 

sporten, bewegen en zwemmen en dat we de wachtlijsten voor populaire sporten ook via 

de capaciteit kunnen aanpakken. 

 

Het college wil volgend jaar pas een voorstel doen voor het oplossen van het financiële 

knelpunt bij Castellum Hoge Woerd, wij doen dat nu al om die zekerheid te geven. 
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> UTRECHT VEILIG 

Meer toezicht op straat 
Vanaf volgend jaar investeren we structureel in het aantal toezichthouders op straat. De 

aanpak van ondermijnende criminaliteit die in Utrecht actief is maken we structureel. In 

totaal is hiervoor jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar. Voor de aanpak van de top 10 meest 

verkeersonveilige situaties is bovenop de intensivering vanuit het coalitieakkoord nog 

een keer 4 miljoen euro extra beschikbaar deze periode. 

Aanpak Overvecht 
Door extra te investeren in de Versnelling Overvecht is er de komende vier jaar 1,5 miljoen 

euro beschikbaar voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. 
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> FINANCIEN OP ORDE 

Behoedzaam en aflossen stadsschuld 
We zorgen dat de begroting van de gemeente op orde is en dat er rekening wordt 

gehouden met tegenvallers. Meevallers en verkoop van gemeentelijk vastgoed willen we 

inzetten voor het verlagen van de stadsschuld. Het weerstandsvermogen wordt niet 

jaarlijks afgeroomd en we vullen de reserve grondexploitaties weer aan met 2 miljoen 

euro. 
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> DEKKING 
 2019 2020 2021 2022 Struc  

Meer stad, minder gemeente 7.380 13.460 15.360 16.360 7.760  

Loon- en prijsbijstelling subsidies in 2019 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100  

Taakstelling Subsidies cultuur    1.000 1.000  

Aanvullende taakstelling verkoop vastgoed  2.000 5.000 5.000   

Taakstelling verkoop grondpositie  5.000 5.000 5.000   

Terugdraaien diverse maatregelen coalitieakkoord 920 1.600 1.000 1.000 1.000  
Verlagen vergoeding raadsleden (20%) 260 260 260 260 260  

Autonome verbetering luchtkwaliteit 600    400  

Realistische en haalbare energietransitie 1.000    1.000  

Uitvoeren Woonvisie 500 500        

       
 2019 2020 2021 2022 Struc  

Utrecht aan het werk 1.000 3.750 4.000 4.500 4.500  

Meer Utrechters vanuit de bijstand aan het werk  250 500 1.000 1.500  

Mismatch Fonds Mismatch herstellen 1.000 500 500 500   

Afschaffen langdurigheidstoeslag   3.000 3.000 3.000 3.000  

       
 2019 2020 2021 2022 Struc  

Utrecht in beweging 900 2.150 2.150 2.150 3.000  

Andere koers SRSRSB 900 2.150 2.150 2.150 1.000  

Schaalsprong mobiliteit scherper afbakenen     1.000  

Doorgaande fietsroutes eerder resultaat         1.000  

       
 2019 2020 2021 2022 Struc Totaal 
Totaal dekking 9.280 19.360 21.510 23.010 15.260 88.420 

 
Bedragen x 1.000 euro 
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> BESTEDING 
 2019 2020 2021 2022 Struc  

Lagere lasten, lagere belastingen 5.028 6.368 6.368 6.368 6.368  

Parkeertarieven verlagen 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200  

Gratis parkeervergunning voor mantelzorgers 50 50 50 50 50  

Afschaffen Hondenbelasting 39 604 604 604 604  

Afschaffen Precariobelasting 39 964 964 964 964  

Besparing afschaffing belastingen  -150 -150 -150 -150  

Lagere ozb 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700  

       
 2019 2020 2021 2022 Struc  

Utrecht veilig 3.365 2.365 2.865 2.865 3.000  

Toezicht en handhaving, meer BOA's op straat 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  

Aanpak ondermijning 365 365 365 365 1.000  

Hogere Versnelling Overvecht (inc. toezichthouders) 1.000  500 500   

Aanpak verkeersveiligheid 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  

       
 2019 2020 2021 2022 Struc  

Utrecht aan het werk 2.500 2.500 2.500 3.000 2.000  

Aan het werk, uit de bijstand 500 500 500 500 500  

Aanpak Utrechtse bedrijventerreinen (werklocaties) 1.000 1.000 1.000 1.000   

Structureel maken aanpak schulden    500 500  

Lokaal Economisch Fonds 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  

       
 2019 2020 2021 2022 Struc  

Utrecht in beweging 3.330 3.965 4.015 4.015 3.265  

Inpassing tweede onderdoorgang NRU 1.250 1.250 1.250 1.250   

Investeren in autoverbindingen 500 750 750 750 1.250  

Ligplaatstarieven bootjes niet verhogen 80 115 165 165 165  

Investeren in (hoofd)fietsroutes 500 750 750 750 750  

Uitvoeren sportakkoord 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  

Castellum Hoge Woerd   100 100 100 100  

       
 2019 2020 2021 2022 Struc  

Financiën op orde 4.050 2.580 2.580 2.580 580  

Niet afromen weerstandsvermogen 470      

Verlagen stadsschuld 1.000 2.000 2.000 2.000   

Aanvullen reserve grondexploitaties 2.000      

Toeristenbelasting blijft 5% 580 580 580 580 580  

       
 2019 2020 2021 2022 Struc Totaal 
Totaal lasten 18.273 17.778 18.328 18.828 15.213 88.420 

 
Bedragen x 1.000 euro 


