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Debatbijdrage VVD Algemene Beschouwingen 29 oktober 2019 
 
 
28 oktober 2019  
 
Voorzitter, de VVD wil vanmiddag drie onderwerpen uitlichten:  
1 - de forse financiële tekorten in het sociaal domein die nu ook Zeist bereikt hebben 
2 - de evaluatie van de centrumvisie die een basis biedt om nieuwe keuzes te maken 
3 - de wijze waarop inwoners verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen voor de eigen omgeving 
 
Voorzitter, de VVD Zeist complimenteert het college met de sluitende begroting die zij heeft 
gepresenteerd. Dat dit in Zeist is gelukt, zegt veel over het zorgvuldige financieel beleid van de 
afgelopen jaren. De VVD kan zich goed vinden in de voorgestelde inhoudelijke keuzes en in het 
bijzonder in de keuze om 2,8M te investeren in een vitaal centrum, betere dienstverlening, meer 
veiligheid, preventie in het sociaal domein, onderhoud van de openbare ruimte en lastenverlichting 
zoals de afschaffing van de hondenbelasting. Keuzes die volgen uit het Hoofdlijnenakkoord maar ook 
uit de Maaltijd van Zeist. Het is goed om te zien dat dit college ondanks de financiële krapte 
investeert in de toekomst van Zeist.  

 
Een sluitende begroting presenteren blijkt in toenemende mate ook in Zeist een serieuze uitdaging. 
De landelijke overheid legt grote verantwoordelijkheden neer op lokaal niveau maar verzuimt 
daarbij boter bij de vis te doen. Het gaat daarbij overigens vaak niet alleen om geld maar vooral ook 
om de dingen echt anders te kunnen doen. De zorg is het duidelijkste voorbeeld maar ook het 
klimaatbeleid, de energietransitie, huisvesting en inburgering van nieuwkomers zijn 
verantwoordelijkheden die verschuiven van landelijk naar lokaal niveau. Allemaal thema’s waar de 
lokale overheid het verschil kan maken. Over deze thema’s zijn wij als lokale VVD continu in gesprek 
met onze collega’s in de Tweede Kamer. Door lokale ervaringen te koppelen aan landelijk beleid en 
vice versa ontstaan uiteindelijk goede oplossingen maar zover zijn we helaas nog niet en dat stelt 
ons - nu ook in Zeist - voor problemen.  

 
Voorzitter, de begroting voor 2020 sluit, maar tegelijk is het meerjarenperspectief verre van sluitend 
door forse tekorten in het sociaal domein. Voor de oplossing hiervan wordt verwezen naar de 
Kadernota 2021 die we in het voorjaar zullen ontvangen. Hiermee wordt tijd ‘gekocht’ maar de 
omvang van het probleem wordt in de tussentijd alleen maar groter. Dat is voor de VVD slechts 
acceptabel omdat tegelijk een project wordt gestart om inkomsten en uitgaven in het sociaal 
domein in evenwicht te brengen. In 2020 en 2021 kunnen de forse tekorten nog gedekt worden uit 
de reserves voor het sociaal domein maar de begroting maakt duidelijk dat het voorziene tekort in 
2022 al ruim 3M zal bedragen. Vanaf medio 2022 zijn de reserves uitgeput waardoor een structureel 
jaarlijks tekort van zo’n 5 miljoen ontstaat als we geen actie ondernemen.  

 
De omvang van de tekorten in het sociaal domein maken duidelijk dat we het niet gaan redden met 
een doekje voor het bloeden: het roer zal echt om moeten in Zeist. Wat de VVD betreft gaan we niet 
pas dweilen als de kraan loopt en zetten we vol in op preventie. De VVD ziet meer mogelijkheden 
om tekorten in het sociaal domein op te lossen waarbij we als raad vooral de richting moeten 
aangeven en minder vaak in de reflex zullen moeten schieten van het meegeven van wensenlijstjes 
aan het college.  
 
Voorzitter, ik kom bij ons tweede thema: het centrum van ons mooie dorp. Dit onderwerp houdt de 
gemoederen in Zeist momenteel flink bezig. Nu er een uitspraak van de Raad van State ligt en er een 
evaluatie is uitgevoerd is het moment gekomen om keuzes te maken. Zonder al te veel vooruit te 
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willen lopen op het debat binnenkort constateert de VVD op basis van het Enneus-rapport dat we 
zijn doorgeschoten in de ambitie om het centrum autoluw te maken. Vanuit dit doel zijn er ingrepen 
uitgevoerd in het verkeer die de bereikbaarheid aantoonbaar hebben verslechterd. Inwoners en 
winkeliers klagen daar al geruime tijd over en dat beeld wordt bevestigd in het Enneus-rapport.  
Doel is er wat ons betreft op gericht om te komen tot breed gedragen oplossingen en de VVD is 
daarom op dit moment volop in gesprek met winkeliers, wijk-& buurtverenigingen en de inwoners 
van Zeist. Wij zien uit naar het debat over dit onderwerp.   
 
Voorzitter, er is ook volop goed nieuws te melden over ons mooie centrum. Dankzij de investeringen 
van de afgelopen jaren is het centrum aantrekkelijker geworden. De VVD verwacht dat de plannen 
zoals opgenomen in het Retailperspectief een impuls zullen geven aan de winkeliers en zullen helpen 
bij het bestrijden van leegstand. Verder is de VVD groot voorstander van het transformeren van het 
deel van het Belcour waar zich momenteel veel structurele leegstand bevindt inclusief het 
voormalige V&D-pand. Het college heeft daar dit voorjaar plannen voor gepresenteerd in de vorm 
van een gebiedsvisie waarbij winkelruimte wordt ingeruild voor een groen stadspark en woningen. 
We moedigen het college aan om hier versneld uitvoering aan te geven.  
 
Voorzitter, ik kom bij ons derde en laatste punt: de ambitie om als inwoner eigen 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen. De eerstgenoemde ambitie in het Hoofdlijnenakkoord van 
deze coalitie luidt: “Inwoners zijn actief betrokken en hebben invloed op keuzes die gemaakt 
worden.” We zien dat meerdere wijken/dorpen deze handschoen hebben opgepakt en wijkvisies 
hebben opgesteld of daar mee bezig zijn. Het vertalen van deze visies naar de huidige processen 
binnen de gemeente lijkt een uitdaging. Toch zullen we die uitdaging aan moeten gaan gegeven de 
ambitie uit het coalitieakkoord maar ook met het oog op de invoering van de Omgevingswet. We 
moedigen het college dan ook aan om te zoeken naar een werkwijze die het opstellen en uitvoeren 
van wijkvisies maximaal bevordert.  
 
Voorzitter, ik rond af met de conclusie dat we kunnen constateren dat veel van de ambities uit het 
coalitieakkoord volop in uitvoering zijn terwijl aanvullend mooie initiatieven worden genomen zoals 
de Retailvisie, de herontwikkeling van het gebied Utrechtseweg-Noord, de gebiedsvisie voor de 
Markt en Vollenhove Vooruit! Wij wensen het college alle succes toe met het uitvoeren van de 
ambities uit deze begroting.  
 
 
 


