
09-11-2012:  De jaarlijkse begrotingsvergadering 

Begroting 2013 vastgesteld 

Gisteravond was het dan weer zover: de jaarlijkse begrotingsvergadering. In het verleden de 
belangrijkste raadsvergadering van het jaar, een soort gemeentelijke Prinsjesdag. Tegenwoordig is 
dat allang niet meer zo. De belangrijkste plannen voor 2013 zijn al langer bekend; die staan nl. al in 
de Voorjaarsnota en die wordt net vóór de zomervakantie door de raad vastgesteld. In die zin is de 
begrotingsvergadering een herhaling van zetten. Maar goed, de voorjaarsnota geeft nog maar een 
voorlopig beeld; de definitieve cijfers voor de begroting 2013 werden dus gisteravond vastgesteld. 

Tijdens die begrotingsvergadering geven alle fracties hun visie op de begroting zoals het college die  
heeft opgesteld. Die visie wordt verwoord in de zgn. algemene beschouwingen; die van onze partij 
kunt u vinden elders op deze site bij het actuele nieuws. Meestal zie je dan een jaarlijks terugkerend 
ritueel want iedereen moet zijn rol vervullen: de coalitiepartijen zijn lovend over de begroting en 
steunen het college; de oppositiepartijen nemen de gelegenheid te baat om zo mogelijk nog eens 
forse kritiek te leveren. De vergadering eindigt met het indienen van moties en amendementen.  

Het CDA en D66 dienden samen een motie in over de grondprijzen. De partijen vragen daarin aan het 
college om nog eens uit te rekenen wat het verlies op onze bouwgronden zou zijn als de grondprijzen 
met 15% zouden worden verlaagd. De motie gold niet voor de sociale woningbouwkavels, maar de 
partijen gaven niet exact aan voor welke kavels dan wel. Want het overgrote deel van de bouwkavels 
dat tegenwoordig (niet) uitgegeven wordt gaat naar projectmatige bouw en daarvoor geldt al een 
zgn. residuele grondprijs, d.w.z. een prijs die afgeleid wordt uit de verkoopwaarde van de te bouwen 
woningen. Daar kan de motie dus geen betrekking op hebben. Resteren de vrije bouwkavels die 
momenteel bijna niet verkocht worden. Verlaging van die prijs heeft niet direct tot gevolg dat je 
verliezen krijgt. De verkoopprijs ligt immers aanzienlijk boven de boekwaarde van de gronden; het 
enige effect is dan dat je potentiële winst afneemt. De fractievoorzitster van de VVD snapte er ook 
helemaal niets van, zoals ze zelf zei, maar ze steunde de motie wel. Ze behoorde daarmee tot een 
kleine minderheid, want de raad verwierp de motie. 

Een motie van de PvdA haalde het wel. In die motie vroeg de PvdA aan het college om met een lijst 
te komen van (semi-) publieke instellingen waar de gemeente een (subsidie-)relatie mee heeft en 
waarvan werknemers meer verdienen dan een ministersalaris. De motie werd aangenomen met 
overgrote meerderheid van stemmen en binnenkort zal het college dus wel met zo’n lijstje komen; 
hopelijk wordt het een kort lijstje. 

Ook GroenLinks komt elk jaar weer met de nodige voorstellen en dit jaar was dat niet anders. Een 
gratis GFT-bak, geld voor de visie op de dijken, en de naam Otjiwarongo op de komborden van onze 
gemeente. De drie voorstellen haalden geen van allen een meerderheid, sterker nog, alleen 
GroenLinks stemde vóór. 

D66 kwam met een motie inzake gemeentelijke eigendommen en de verkoop daarvan en was 
kennelijk vergeten  dat er in december een evaluatie van dat beleid op de rol staat. De motie werd 
dan ook al vrij snel weer ingetrokken en dus niet in stemming gebracht. 

De discussie in de vergadering werd eigenlijk vooral gedomineerd door een motie van DMP over het 
fietspad langs de Tuinbouwweg. Al jarenlang een zeer gekoesterde wens, niet alleen van DMP maar 



eigenlijk wel van alle partijen. Het toeval wil dat het college afgelopen dinsdag een besluit op dat 
punt genomen had: het college wil op dit moment geen geld steken in een fietspad langs de 
Tuinbouwweg maar in plaats daarvan prioriteit geven aan een snelle fietsverbinding tussen Waalwijk 
en Den Bosch. Die snelle verbinding loopt in onze gemeente over het spoorwegtracé. Een groot deel 
van dat fietspad ligt er dus al, maar op diverse plaatsen moet het nog aangelegd worden, op andere 
plaatsen moet het verbeterd worden. Grondslag voor het collegebesluit is een rapport van Arcadis 
over de fietsstructuur in onze gemeente. In dat rapport stelt Arcadis dat het zonde is om veel geld te 
steken in beide oost-westverbindingen en dat de gemeente veel beter kan focussen op het fietspad 
langs de Spoorlaan. Dat nieuws stond donderdagochtend in het Brabants Dagblad en dat schoot bij 
DMP in het verkeerde keelgat. Men stelde meteen een motie op waarin staat dat het fietspad aan de 
Tuinbouwweg erg belangrijk is, deel uitmaakt van het coalitieprogramma en tot op heden ook altijd 
in de begroting had gestaan. Men wilde dat fietspad dus weer terug in de begroting. 

Het werd een wat emotionele discussie en dat is jammer. De planning rondom dit collegebesluit had 
dan ook niet slechter gekund. Dinsdag een belangrijk fietspad schrappen, donderochtend in de krant 
en donderdagavond begrotingsvergadering. Slechte planning vanuit het college dus, maar naar mijn 
idee ook niet goed om daar direct op te reageren d.m.v. een motie. Want nu werden partijen die ook 
al jaren dat fietspad op hun wensenlijstje hebben staan, plots geconfronteerd met een collegebesluit 
dat men nog niet had kunnen beoordelen. Het collegebesluit was bij de meeste raadsleden niet 
bekend, het Arcadisrapport kent nog niemand en bovendien was er sinds afgelopen dinsdag 
natuurlijk helemaal niets aan de begroting veranderd. Deze begroting ligt er al sinds september dit 
jaar; we hebben de gehele schriftelijke voorbereiding achter de rug en er is afgelopen dinsdag geen 
komma in veranderd. Het collegebesluit van afgelopen dinsdag doet daar niks aan toe of af, dat kan 
ook niet want de raad stelt de begroting vast. Een reactie op dat schrappen van dat fietspad was 
gisteravond voorbarig en ook onnodig want er komt nog meer dan voldoende gelegenheid om het 
college daarop aan te spreken. Jammer dus dat zaken dan zo lopen, maar goed, de motie werd 
aangenomen en het gevolg is dat de kwestie bij de voorjaarsnota 2013 weer op de agenda komt. 
Maar ook zonder deze motie zou dat ongetwijfeld het geval zijn geweest en waarschijnlijk spreken 
we er als raad al eerder over. 

Overigens: de begroting werd goedgekeurd, ook al stemden drie oppositiepartijen daar tegen. 

Drunen, vrijdag 9 november 2012 
Kees Musters 
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