Inbreng slotdebat Programmabegroting 2021
Dimitri Gilissen, fractievoorzitter Utrechtse VVD
donderdag 3 december 2020
Deze programmabegroting staat voor een groot deel in het teken van de
coronacrisis die onze stad hard raakt. De zekerheden van een jaar geleden
lijken verder weg dan ooit. Utrechters hebben dierbaren, familieleden
verloren door het vreselijke virus, raakten hun baan kwijt of moesten hun
zaak sluiten. Onze gedachten gaan ook vandaag naar hen uit. In dit
tijdsgewricht staat de gemeente voor lastige keuzes.

Crisisbegroting 2021-2024
Ook dit jaar laat de VVD zien hoe het anders kan. Het zijn donkere tijden
voor de wereld, ons land en onze stad door de rondrazende pandemie.
Maar er gloort hoop aan de horizon. Net zoals het licht van de zon dat ’sochtends de komst van een nieuwe dag aankondigt, hebben wij het
rotsvaste vertrouwen dat Utrecht sterker uit deze coronacrisis kan komen.
In onze crisisbegroting, laten we zien welke andere keuzes kunnen
worden gemaakt. Keuzes die de stad vrijer maken en bewoners
vertrouwen en verantwoordelijk geeft, maar vooral: keuzes waardoor
Utrecht, haar bewoners en ondernemers, sterker uit de crisis komen.
•

We verlagen de lasten voor bewoners en ondernemers. Meest in
het oog springend: de ozb en de precariobelasting. De terrasbelasting
over 2020 schelden we kwijt.

•

We draaien die absurde verhoging van de parkeertarieven terug.

•

Investeren in veiligheid en de meest kwetsbare wijken van onze stad

•

We handhaven de aanpak van graffiti, pakken hinderlijk gestalde
fietsen in de Binnenstad aan en maken de grachten en de wateren
schoon
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•

Meer mensen gaan aan het werk en uit de bijstand, werken gaat
meer lonen. De aanpak van schulden breiden we uit

•

Met een coronafonds ter waarde van 10 miljoen euro creëren we
nieuwe banen en stageplekken en geven we een impuls aan de
economie

•

We investeren in de groei van stad, in goede sportvoorzieningen en
maken de bewonersinitiatieven bij de Maliebaan, Alexander
Numankade mogelijk

•

We handhaven de verkiezingsborden, steken geld in het
terugbrengen van het lerarentekort, het vergroenen van
terrassen, goede toiletvoorzieningen en maken een begin met het
verlagen van de stadsschuld.

Voorzitter! Onze crisisbegroting 2021-2024 Utrecht sterker uit de crisis
dien ik hierbij, voorzien van het benodigde amendement, in.
>> Amendement: Utrecht sterker uit de crisis <<

Een belangrijk onderdeel van onze crisisbegroting is het doorlichten en
afstoten van gemeentelijk vastgoed. Wij vinden dat de gemeente uiterst
terughouden moet zijn met het zelf exploiteren van vastgoed. Ja, daar
staan inkomsten tegenover, maar ook veel kosten en risico’s. We hebben
een motie waarin het college vragen voor de Voorjaarsnota 2021 in kaart
te brengen welke panden geen beleidsdoelen meer hebben , welke
verkocht kunnen worden en wat de financiële impact daarvan is.
>> Motie: Vastgoedportefeuille onder de loep <<

Ik ga verder met mijn bijdrage.

Coronapakketten en ondernemers
Ondernemers hebben het zwaar, met name de horeca wordt hard geraakt.
De VVD wil horeca- en andere ondernemers tegemoet komen. Dat doen
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we door een lagere ozb, maar ook het afschaffen van de precariobelasting
met ingang van 1 januari 2021. Daarvoor het volgende amendement. De
dekking komt uit het eenmalig niet doorbelasten van de loon- en
prijsbijstelling voor subsidies in 2021.
>> Amendement: Afschaffen terras- en reclamebelasting <<

Ook willen we het verschuldigde bedrag over 2020 aan terrasbelasting
kwijtschelden. Met wederom dezelfde dekking. Daartoe de volgende motie
>> Motie: Kwijtschelden terrasbelasting 2020 <<

Voorzitter! Werk is de beste garantie voor bestaanszekerheid. Vandaar dat
we het college oproepen om in de verschillende coronapakketten de
maatregelen die het meest gunstige effect hebben op de werkgelegenheid
te prioriteren. Daarvoor heb ik de volgende motie.
>> Motie: Prioritering Coronamaatregelen <<

We krijgen ook graag inzicht in de wijze waarin de verschillende
coronamaatregelen een bijdrage leveren aan de lokale economie en de
werkgelegenheid. Het inzicht dat we nu per brief hebben gekregen vinden
we niet genoeg, daarom een motie waarin het college verzoeken dit
inzicht alsnog voor 1 maart 2021 te geven.
>> Motie: Inzicht in effect coronamaatregelen op
werkgelegenheid en economie <<

Tot slot heb ik nog een amendement dat 2 ton weghaalt bij het
programma aardgasvrij Overvecht en dat we investeren in het vergroenen
van terrasverwarming (die nu nog grotendeels op gas draait). Dat lijkt ons
op dit moment een zinvollere en effectievere besteding.
>> Amendement: Help de horeca duurzaam de winter door! <<
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Om ondernemers tegemoet te komen willen we ook dat de gemeente het
proces van vergunningverlening versnelt. Wij denken dat veel
vergunningen voor ondernemers binnen een dag kunnen worden
verstrekt. Voor de overige vergunningen waar dat echt niet kan willen we
een tijdsindicatie op de website. Daarvoor heb ik de volgende motie die
het college vraag hier werk van te maken.
>> Motie: Vergunning in een dag voor ondernemers <<

Tot slot van dit blokje willen we dat ook Utrecht de zogenaamde MKBtoets invoert. Deze toets kan voorkomen dat er nieuwe regels of beleid
komen die ondernemers dwarszitten door de impact voor ondernemers
vooraf in kaart te brengen. Ook hierbij heb ik een motie.
>> Motie: Invoeren MKB-toets, goed voor ondernemers <<

Groei van de stad
Dit college levert niet. Jaar op jaar worden er minder woningen
opgeleverd dan gepland en minder woningen dan er nodig zijn. Op dit
punt scoort het college een dikke onvoldoende. Het is gewoonweg niet
goed genoeg. Als je daar dan vragen over stelt krijg je een jij-bak terug of
er wordt gegoocheld met aantallen. Dat moet stoppen. Daarom willen we
als raad meer inzicht krijgen in de daadwerkelijke realisatie per plan en de
mogelijke vertraging die optreedt. Ik heb daarvoor een motie.
>> Motie: Meer informatie over en grip op vertraging in projecten
<<

Het college wil bij een van de belangrijkste gebiedsontwikkelingen in de
stad – de Merwedekanaalzone – ook tegelijkertijd met deze begroting een
aantal besluiten nemen zonder dat de financiële impact daarvan helemaal
duidelijk is. Wij willen deze keuzes pas maken als dat inzicht er wel is en
dat kan gewoon bij de omgevingsvisie deel 2. Daartoe het volgende
amendement.
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>> Amendement: Raad in positie, ook bij herprioritering
Merwedekanaalzone <<

Bij de groei van de stad horen ook nieuwe voorzieningen. Er komt, mede
op aandringen van de VVD, eindelijk nieuw binnen zwemwater in Utrecht.
Het college heeft daarvoor een kavel in het Maximapark op het oog. Het
college weigert echter nu geld te reserveren. Wij willen dat dit wel
gebeurt, namelijk bij de Voorjaarsnota 2021 als we het nieuwe groeikader
bespreken. Ook hier een motie.
>> Motie: Geld voor het zwembad in het Maximapark <<

Rijnenburg
Dan nog iets over de grote roze olifant in de zaal. Namelijk de gijzeling die
al maanden gaande is. Een gijzeling? Moeten we de politie bellen? Nee, ik
heb geen aanwijzingen dat er sprake is van een echt misdrijf, maar ik kan
niet anders vaststellen dan dat GroenLinks en ChristenUnie coalitiegenoot
D66 gijzelen. Of ik daar bewijs voor heb? Zeker, kijk maar naar het slappe
compromis dat onlangs is gepresenteerd over de polder Rijnenburg. De
grootste potentiele woningbouwlocatie van onze gemeente. Tienduizenden
woningen worden daar gegijzeld door de coalitie. En dat terwijl de
wooncrisis door de stad raast.
In een filmpje op Twitter legt de fractievoorzitter van D66 met veel meel
in de mond uit dat ‘D66 samenwerk met partijen die minder snel in
Rijnenburg willen bouw’. Mijn oproep zou zijn: werk dan niet samen! Houd
je rug recht en trek een lijn. Maar blijkbaar is het pluche te comfortabel en
laat de coalitie, D66 voorop, alle woningzoekenden in onze stad keihard in
de steek.
Wat de VVD betreft starten we nu met de planvoorbereiding om die
tienduizenden woningen in de polder zo snel mogelijk te realiseren. We
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hebben de luxe gewoonweg niet om de bestaande stad verder vol te
proppen. Dit gaat alleen maar ten koste van de leefbaarheid en levert
onbetaalbare hokken op voor enkel de happy few. De stad verwordt zo tot
een reservaat enkel voor mensen die rijk genoeg zijn om GroenLinks of
D66 te stemmen.

Over Rijnenburg nog wel een motie. Gelezen het amendement van de
coalitie om D66 voor een afgang te besparen. We willen dat in de
planstudie Rijnenburg verschillende faseringsopties – ook om eerder
woningen te bouwen – worden uitgewerkt. Zo blijft het perspectief op
eerder bouwen in de polder in stand.
>> Motie: Faseringsopsties in Planstudie Rijnenburg <<

Varia
Dan nog vier voorstellen over erfgoed, Utrecht 2022, digitale participatie
en de raad zelf.

De Molen Rijn en Zon is nodig aan renovatie toe. Het college zegt op zoek
te willen gaan naar middelen, maar wat ons betreft staat de molen hoog
op de prioriteitenlijst in het voorjaar. Een motie.
>> Motie: Prioriteit voor Molen Rijn en Zon <<

In 2022 vieren we 900 jaar stadsrechten. Blikken we terug, maar ook
vooruit. Utrecht is in 900 jaren gegroeid, met als laatste uitbreiding de
annexatie van de gemeente Vleuten-De Meern. Om de verbondenheid
tussen de 10 wijken van de stad vorm te geven en de gezamenlijk
toekomst te benadrukken planten we graag 10 herinneringsbomen tijdens
dit 9e eeuwfeest. Grote bomen in parken, waar toekomstige generaties
nog veel plezier van zullen hebben. In elke wijk een. Geld daarvoor vinden
we op de Hamlaan.
>> Motie: Utrecht 900 jaar, 10 herinneringsbomen <<
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Meepraten is belangrijker dan ooit en de coronacrisis heeft laten zien dat
het ook digitaal kan. Wij willen dat de gemeente in de toekomst bij alle
participatietrajecten een vorm van digitale participatie mogelijk maakt. Dit
om zoveel mogelijk Utrechters te betrekken over hoe zij de stad verder
vorm willen geven.
>> Motie: Altijd digitale participatie <<

Tot slot vinden wij dat de doelstelling voor onze eigen raad maar mager is
beschreven in de Programmabegroting. Het betreft nu enkel de wettelijke
taken en er zijn geen indicatoren opgenomen. We hebben een motie die
de griffier vraagt bij de Voorjaarsnota een voorstel te doen.
>> Motie: Doeltreffende raad <<

Afronding
Corona en de wooncrisis trekken een zware wissel op onze stad. Het
college zit niet stil en komt met een goed pakket aan maatregelen. Dat is
een goed begin, maar niet genoeg, vandaar onze crisisbegroting. Met een
stevige impuls voor stadseconomie en een keuze voor meer woningen.
Ik rond af met een hart onder de riem voor alle Utrechters. Houd vol! Er
gloort licht aan de horizon, het volgend jaar wordt het jaar waarin we
corona onder de knie krijgen.
Dankuwel!
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