
 
 
Visie Open op de Begroting 2018, 6 november 2017 

 
Vanwege verdrietige omstandigheden kan onze fractievoorzitter Hans Waaldijk vanavond niet aan dit 
debat deelnemen. Wij gaan door waar Hans zijn inbreng bij de laatste kadernota is geëindigd: 
“Sociaal en Groen, een samenleving voor iedereen, nu en in de toekomst. Dat is waar OPEN voor 
staat.” 

MdV, 

Het geven van een visie op de begroting van de gemeente is eigenlijk het geven van een visie op de 
gemeente zelf: wat gaat goed en moeten we doorzetten en wat vraagt aandacht omdat het niet goed 
genoeg gaat? Want begroten is iets anders dan boekhouden – hoe belangrijk het ook is dat de 
begroting structureel sluitend is en nogmaals onze complimenten aan het college daarvoor. 

De laatste begrotingsbehandeling van deze raadsperiode is hét moment om stil te staan bij de 
resultaten die door raad en college zijn geleverd: waar kunnen wij trots op zijn en waar is nog werk 
aan de winkel? Trots zijn wíj bijvoorbeeld op het behoud van ‘onze’ BIGA en wat de BIGA daardoor 
kan betekenen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Trots zijn we op het minimabeleid van 
onze gemeente en op de vorming en het werk van de Sociale Dorpsteams. En trots zijn we op de wijze 
waarop het programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal participatief tot stand is gebracht en 
op de ambitieuze doelen die we als raad onlangs in dit programma hebben vastgesteld.  

MdV, 

Dit betekent voor ons niet dat de gemeente daarmee nu ‘af’ is. Integendeel, we hebben nog grote 
ambities: wij wensen deze gemeente toe dat we in de volgende raadsperiode grote stappen maken 
op een aantal urgente thema’s. De belangrijkste opgaven zien we op duurzaamheid, volkshuisvesting 
en financiën/de schuldpositie.  

Om in 2035 een klimaatneutrale gemeente te zijn, moeten gemeente en inwoners zich fundamenteel 
anders gaan gedragen. Daarnaast willen we dat het groen in onze eigen leefomgeving de komende 
jaren aan kwaliteit wint. Niet alleen omdat een rijke natuur voor onze gemeente belangrijk 
economisch kapitaal is, maar ook omdat juist in een Nationaal Park bescherming van de biodiversiteit 
– van insecten tot woudreuzen - een waarde op zichzelf is. De avond die we onlangs met en voor 
groene organisaties en belangstellende inwoners hebben gehouden om ideeën te inventariseren voor 
de groene Heuvelrug, heeft veel bruikbare suggesties opgeleverd. Wat ons betreft betrekken we die 
bij het opstellen van het volgende raadsprogramma. 

Om te voldoen aan de vraag naar sociale en middeldure woningen zullen onconventionele 
oplossingen bedacht en uitgevoerd moeten worden. Wij willen daar de komende periode graag met 
inwoners, organisaties en bouwers de discussie over voeren. Willen we bijvoorbeeld hoger gaan 
bouwen of meer ruimte bieden voor andere woonvormen (zoals tiny houses)? Hier is creativiteit en 
durf nodig, maar vooral ook daadkracht. 

[We hebben de afgelopen jaren mooie voorbeelden van geslaagde participatietrajecten gezien; ik 
noemde al het duurzaamheidsprogramma, maar denk ook aan de toekomstige bestemming van het 
Mariniersterrein en ‘De Binder bindt’. Maar we zien nog extra kansen: zo kan Dorpsgericht werken 
sterker worden gekoppeld aan participatie bij ruimtelijke vraagstukken; wellicht is hier ook een mooie 



taak weggelegd voor de dorpscoördinator?] 

Zoals gezegd, we zijn blij met wat deze gemeente in het sociaal domein heeft bereikt en dit alles 
vanuit de consistente visie dat de inwoner maximaal de eigen regie in handen houdt. De integratie 
van Welzijn en Zorg past daarin en juichen we toe. Waar dit vroeger eilandjes waren die niets van 
elkaars activiteiten afwisten en daardoor niet van elkaars ervaringen en activiteiten konden 
profiteren, heeft deze gemeente gekozen voor een integraal aanbod. Dat is winst. Maar er zijn nog te 
veel kwetsbare ouderen, mantelzorgers, worstelende opvoeders die de weg naar de dorpsteams nog 
moeilijk kunnen vinden. En over integraal gesproken: ook het te grote gat tussen onderwijs en 
jeugdzorg moet worden gedicht; ook daar zetten we wat Open betreft extra op in de komende jaren. 

Op het thema integratie zien we veel goede ontwikkelingen in onze gemeente, zeker als het gaat om 
de opvang van nieuwe Nederlanders. Maar er is nog werk aan de winkel als het gaat om het 
realiseren van voldoende stageplaatsen voor jonge inwoners waarvan een of beide ouders een niet-
Westerse achtergrond hebben. Wij krijgen signalen dat het voltooien van een opleiding regelmatig 
stokt wegens het ontbreken van een stageplaats. Dat moeten we dus oplossen. 

Vorige week is het kabinet-Rutte III aan de slag gegaan. Een van de maatregelen die in het nieuwe 
regeerakkoord is aangekondigd, is dat “het kabinet met gemeenten tot een vernieuwende 
schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject” wil komen. Dit spreekt ons aan; wij 
zouden het mooi vinden als UH zich bij het kabinet meldt om hierbij voorop te lopen. Op dit punt 
dienen wij een motie in.  

MdV, 

Het is de taak van de gemeente belangrijke maatschappelijke waarden en voorzieningen voor onze 
inwoners zeker te stellen: van veiligheid tot duurzaamheid, van riool en wegen tot WMO, van 
bibliotheken tot sportvelden. Nu, maar ook voor de volgende generatie. Daarom is het belangrijk dat 
we de komende jaren geld overhouden, want de schuldenlast moet omlaag. Het voorzieningenniveau 
in onze dorpen is hoog en dat willen wij graag zo houden. Het is altijd goed om kritisch te kijken of 
uitgaven omlaag kunnen of investeringen soberder of later kunnen, maar er is de afgelopen jaren op 
die manier al veel bezuinigd. Voor ons is verhoging van de OZB daarom onderdeel van een 
totaalpakket om de financiën verder op orde te krijgen. Gezien de welvaart in onze gemeente - en de 
onbenutte belastingcapaciteit - vinden wij dit voor de volgende raadsperiode dan ook een serieuze 
optie. 

 

  



 

 

Motie schuldhulpverlening, ingediend bij besluitvorming Begroting 2018 

 

De raad van de Utrechtse Heuvelrug, 

 

bijeen op 6 november 2017, 

 

overwegende dat het belangrijk is dat iedereen met schulden goed en effectief geholpen wordt, 

zodat mensen perspectief hebben op een schuldenvrij bestaan, 

overwegende dat het college in de begroting onder de kop ‘Innovatie schuldhulpverlening’ uitspreekt 

te werken aan en op zoek te blijven naar verbetering van de ondersteuning gericht op het 

voorkomen dat inwoners problematische schulden opbouwen, 

overwegende dat het nieuwe kabinet in het regeerakkoord aankondigt “met gemeenten tot een 

vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd schuldhulpverleningstraject” te willen komen,  

 

verzoekt het college bij de minister van SZW Utrechtse Heuvelrug aan te melden als een gemeente 

die voorop wil blijven lopen in verbetering van de schuldenaanpak en daarom interesse heeft om 

met het rijk en met andere gemeenten deel te nemen aan experimenten, regelingen of andere 

activiteiten die dit doel dienen en kennis en ervaringen die hierbij worden opgedaan met andere 

gemeenten en het rijk te delen, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Tim Verhoef 

 

 


