Algemene beschouwing 2015


Deze begroting klopt.  Het is inderdaad een sluitende begroting. Wat er staat te gebeuren, is begrotingstechnisch verantwoord. 
U schrijft: waar de uitgaven de inkomsten overtreffen worden maatregelen genomen om dit op te lossen. Tja, gelukkig maar. 

Ik loop even op hoofdlijnen uw programmaplan door, en ik zal daarbij niet alleen ingaan op wat er staat, maar ook op wat er niet staat.  Niet om er nu vanmiddag in allerijl van alles in te gooien. Wel om u een blik te werpen op wat u van ons kunt verwachten als oppositiepartij, want een aantal onderwerpen liggen ons zeer na aan het hart. Wij geven u bij deze dan ook de onderwerpen waar wij op gaan hameren.

Zorg en de kosten van die zorg
Het jaar 2016 stond, en dat was te verwachten, in het teken van het verder doorvoeren van de transities in het sociaal domein. De hulp die geboden wordt en die vroeger in het ziektekostenpakket zat, die nu naar de gemeente is gegaan, de WMO,  liep al een tijdje en voor zover wij de geluiden opvangen loopt die naar behoren.  In 2016 waren de voorzieningen voor de jeugd en voor mensen die moeilijk aan het werk komen aan de beurt. Waar eerst de landelijke overheid verantwoordelijk was, ging de verantwoordelijkheid naar de gemeente.

Wij hebben begrepen dat het zeer moeilijk is inzicht te krijgen in de werkelijke kosten die de gemeente maakt voor de zorg die in het laatste jaar is gedecentraliseerd. Dus niet de betalingsstromen die al langer via de gemeente liepen, maar juist de in 2015 toegevoegde “ zorgproducten”, geleverd aan een gedeelte van onze inwoners. Ik ga niet alle technische details hiervan opnoemen, maar het heeft te maken met het feit dat niet alle zorgaanbieders op de juiste manier gebruik maken van de automatiseringsprogramma’s die hiervoor bedoeld zijn. Ik zou onszelf belachelijk maken als ik u daarover de maat nam, en dat ga ik dan ook niet doen. De PvdA is als regeringspartij verantwoordelijk voor dit beleid, en wij kunnen in onze ogen niet anders dan onze stinkende best doen dat dit lukt. Ik heb in Waterland bovendien geen signalen vernomen van de doelgroep, en daarmee bedoel ik de mensen die de zorg nodig hebben, dat dit niet het geval is. Complimenten daarvoor, deze gemeente heeft ervoor gezorgd dat ook strubbelingen in de PGB’s niet ten koste zijn gegaan van de mensen die het nodig hebben. 

Ik heb mij ook laten vertellen dat de juiste software om de zorg vlekkeloos te laten verlopen in lang niet alle gemeentes in orde was, maar dat onze ambtenaren bij alle bijeenkomsten die op dit vlak waren georganiseerd aanwezig waren. Op de hoogte, goed voorbereid. Dat er desalniettemin toch gedoe is, dat niet duidelijk is hoeveel wij nu werkelijk hebben uitgegeven, reken ik u dan ook niet aan. Dit was te voorzien. Bij ingrijpende hervormingen, en dit kabinet heeft een van de meest ingrijpende hervormingen van na de tweede hervormingen ever doorgevoerd, ontstaat, dat weet iedereen die wel eens een reorganisatie heeft meegemaakt, gedoe. 
Het gedoe, de onduidelijkheid, ook op financieel gebied was, kortom, te voorzien. Deze coalitie heeft daarvoor indertijd een zorgfonds opgericht. Waarschijnlijk gebeurt het niet, maar het is mogelijk dat de onvoorziene kosten dit zorgfonds te boven gaan. Daarom, en daar heeft u hem: wees zuinig. Als ik een zin lees als “met de beschikbare reserve wordt tijd gekocht om tot deze oplossingen te komen”, dan hebben wij daar grote moeite mee. Van de algemene reserve blijft u af. Het is zeer waarschijnlijk dat de financiële gevolgen van de transities pas eind 2016 duidelijk zijn, en mogelijk dan ook nog niet helemaal. Dat is te voorzien, ik zeg het u nu. Handen af van de algemene reserve, we kunnen hem nog hard nodig hebben. Dit is een ambitieus college, en, ik heb het vaker gezegd: veel ambities van dit college delen wij. Het kan zijn dat er plannen ontstaan waar wij ook van harte mee instemmen, maar het kan ook goed zijn dat wij dan zeggen: pas op de plaats, eerst duidelijkheid over de zorgkosten. Want zoals wij allen hier weten: zorg is sinds 2015 de grootste post op de begroting, en dat neemt alleen maar toe. Dus, wethouder zorg en financiën, houd de portemonnee dus goed tegen de borst. Als er plotseling nog dringend een visie gekocht moet worden: hand op de knip en uitstellen.

De Bolder
Waar wij vorig jaar kritisch waren: te weinig regie op de Bolder, beginnen wij nu goede hoop te krijgen dat de overstap naar de brede school goed komt, en hetzelfde geldt voor de afspraken die gemaakt worden over de maatschappelijke taken van de Bolder. Ik heb de indruk dat de afspraken tussen college en de Bolder beter verlopen. Wel maken wij ons nog steeds zorgen over het feit dat niets is geregeld voor het beheer. Iemand moet er voor zorgen dat ’s nachts de thermostaat naar beneden gaat, dat gelet wordt op achterstallig onderhoud. Anders krijgen de partijen daar ruzie over. Kan de portefeuillehouder daar iets over zeggen?

Brede school
Ook het traject Brede School, een moeilijk dossier met vele betrokkenen, lijkt te lopen. Gefeliciteerd daarmee. Wat de PvdA betreft is de school van de toekomst een brede school: waar ouders hun kinderen ’s morgens vroeg op een veilige plaats kunnen afleveren, waar door synergie die ontstaat tussen de verschillende deelnemers, zorg, bibliotheek, niet net dat beetje extra maar een heleboel extra geboden kan worden aan alle kinderen. En niet te vergeten: de Brede School is belangrijk voor de emancipatie, want niet iedereen heeft opa’s en oma’s in de buurt die op de kleinkinderen kunnen passen.

Onderwijs: geen visie
Een onderwerp dat in onze ogen pijnlijk afwezig is in deze stukken: onderwijs. Voor een college dat het woord visie voorop de tong heeft liggen, is dat een merkwaardige omissie. Want er is nogal wat veranderd, en er verandert nog meer. Scholen moeten samengaan in 1 gebouw: 1 openbare, een katholieke, 1 christelijke, een die een heel nieuw experimenteel onderwijsconcept voor ogen heeft. Dit zware dossier is erg benaderd vanuit de stenen. Het lijkt erop dat het komende jaar de muren af komen, maar ik kan me niet goed voorstellen dat dat geen invloed heeft op wat daar binnen die muren gebeurt. Hoe sterk blijf je het onderwijs van de verschillende gezindten scheiden? Kan er niet een beetje meer worden samengewerkt? Is het verschil langs religieuze lijnen nog wel relevant? Zou het niet veel beter zijn als het nieuwe onderwijsconcept waar de verwondering mee komt, binnen de bestaande scholen was uitgeprobeerd? We hebben een ambitieuze middelbare school.: Is duidelijk waar die school heen wil? sluit dat aan bij de ideeen van de wethouder? Wat kunnen we de kinderen op de korte en langere termijn bieden? Heeft de portefeuillehouder daar ideeen over?

Sociale werkplaats: houd de Baanstede in stand!
Over de transitie Baanstede komen wij straks te spreken, ik geef nu wel vast een voorschot. Het gedoe met de Baanstede vinden wij verschrikkelijk. De doelgroep, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is gebaat bij stevige ondersteuning, een duidelijke koers en een regionale aanpak. De zwabberende koers en de politieke verdeeldheid tussen de grote spelers in dit dossier, Purmerend en Zaanstad, is ons een doorn in het oog. Daarom komen wij straks met een motie om de Baanstede te laten voortbestaan en deze kwetsbare doelgroep mogelijkheden te blijven bieden. Dus later meer.

Bestuurskracht en wederzijdse afhankelijkheid
Wel blijkt hieruit hoe regionaal verknoopt wij zijn en hoe afhankelijk wij zijn van de grote gemeenten, en wij zien met zorg, hoe de decentralisaties, het proces waarin gemeentes meer voor het zeggen krijgen, kunnen leiden tot onderlinge verschillen tussen gemeentes. Bij verplaatsing van rijk naar gemeente krijgen gemeentes dus meer te zeggen, wat er toe kan leiden dat onderlinge verschillen uitvergroot worden. Waarschuwing voor ons: wij kunnen dit niet alleen!!!!!Wij zijn te klein om lokaal te denken, en dat is ook tegen onze principes. 

Economie
Economie: een pluim wat betreft de aandacht voor ondernemers, die zit duidelijk wel snor. Deze wethouder woont misschien niet in Waterland, maar hij is er wel veel. en belangrijker: de ondernemers kennen hem, hij is overal. Volgens de geluiden die ik opvang draagt hij de lokale ondernemers een warm hart toe. Dat mag ook wel eens gezegd. 
En dan komt er ook nog een economische visie. Graag hoor ik van de portefeuillehouder hoe omvangrijk die moet worden. Want als hij wordt zoals de toeristische visie: namelijk geen visie, maar een handzaam overzicht van de bedrijvigheid in en rondom Waterland aangevuld met wensen en bezwaren van ondernemers: geen probleem, handig zelfs, weten we meteen ook hoeveel werkgelegenheid hier is. Lijkt me bovendien makkelijk op te vragen bij de Kamer van koophandel en waar de ondernemers hier over struikelen weten we denk ik wel zo’n beetje. Maar daar moet het wel bij blijven. 

Toerisme
Toerisme, speerpunt in ons economische beleid: er staan prima plannen in uw programma. Zwemwaterlocaties: heel goed. fietspaden: ga zo door en breid maximaal uit. Maar waar o waar blijft nou toch die visie op de andere havens, een verhaal over de bruine vloot? Een toeristische visie voor Waterland stelt in onze ogen weinig voor als we de boten buiten beschouwing laten. 

Ruimtelijke ordening: meer focus, meer snelheid
Met de structuurvisie hebben we schoorvoetend ingestemd. Grondig nadenken over wat we nu willen met dit gebied met woningen, wegen voor forenzen, boeren en kwetsbare bodem is verstandig. Maar waarom het tot 2018 moet duren voor we daar uitsluitsel over is, is ons nog steeds een raadsel Bedenk: in 2018 komt nieuwe omgevingswet.  Deze wet is een ingrijpende wijziging op het gebied van ruimtelijke ordening en heeft veel consequenties voor de wijze waarop wij omgaan met landschap, bebouwen, en de vrijheid die lokale overheid en burgers daarin hebben. De inspraak van bewoners gaat een sterkere rol spelen. terecht! Ook de gemeente krijgt meer ruimte voor eigen inschattingen. Aan de bak dus. Wij hebben in het jaar 2015 van januari tot en met oktober gehamerd op het maken van een woonvisie. dan weten we eindelijk waar we het over hebben: hoeveel woningen hebben we hier nog nodig, en wat voor woningen, voor wie. Tot onze grote vreugde lezen wij dat die in 2015 is gemaakt, maar gezien hebben wij hem nog niet. Het is nog even 2015, wij zijn naar een eerste bijeenkomst geweest. Die was veelbelovend. Maar: we moeten haast maken. Als ik het goed heb wachten 32 vluchtelingen met een verblijfsstatus, dus geen nieuwe vluchtelingen, maar mensen die hier al een paar jaar toestemming hebben om in Nederland te blijven, op huisvesting in Waterland. Dat weten zij niet, maar het is wel een feit: wij lopen achter op onze taakstelling en moeten dus nog 32 statushouders onderbrengen in onze gemeente.  Deze mensen, over het hoofd gezien door bijna alle gemeentes in Nederland,  komen nergens voor in de plannen. Evenmin als onze eigen oudere en jongere inwoners die op een woning wachten. Doorpakken dus, en niet pas in 2016 het traject “ zoeken naar visie” aangaan. En heb er zelf een visie op voor u met iedereen gaat praten. Want overleggen over een visie is goed, maar dat doe je toch met een eigen , heldere visie in je hoofd, je partijprogramma in het hand en het coalitieakkoord op tafel. En praat, maar stuur ook. Dat scheelt een hoop tijd.

Bovendien: in het programmaplan wordt met geen woord gerept over andere gemeentes. Dat is een grote vergissing. Forenzen uit andere gemeentes rijden over ons gebied op weg naar hun werk, stedelingen komen naar ons om te fietsen en te varen, omringende gemeentes loeren naar onze grazige weiden op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. En andersom: wij hebben de grote gemeentes nodig om er te werken, om onze kinderen naar school te laten gaan of te laten studeren, om naar het ziekenhuis te gaan. Dat is niet erg: wij zijn onderling afhankelijk en dat is goed. Neem het mee in uw denken, in de structuurvisie. 

Duurzaamheid
De duurzaamheidsagenda verloopt goed, wij hebben op dat vlak  alle vertrouwen. De echt grote en moeilijke dingen moeten natuurlijk nog, duurzaam bouwen, duurzaamheid en monumenten, meer elektrisch verkeer mogelijk maken voor particulieren. Maar nogmaals; wij hebben er vertrouwen in dat u stappen maakt en bij die stappen zult u ons aan uw zijde vinden. Alleen een verzoek aan de portefeuillehouder: niet elke keer 1000 keer twitteren  voor elke nieuwe letlamp die wordt ingeschroefd. En: doe dit alles deugdelijk begroot en haal het niet meer uit de algemene reserve.

En wanneer komt er een beslissing over de gemeentewerf? wanneer horen wij iets over het Galgeriet? In het coalitieakkoord staat dat gekozen is voor natuurlijke ontwikkeling. Die zien wij zeker, maar dan in de vorm van verzakking.

Handhaving
Dit college heeft toezicht en handhaving hoog in het vaandel en dat klinkt leuk maar wij zijn het daar helemaal niet mee eens. In Marken wordt het parkeerhuisje vervangen door automaten, de gastvrouwfunctie van de parkeerwachters wordt vervangen door toezicht door BOA’s . Het toezicht door BOA’s is sowieso geïntensiveerd. Hoeveel toezicht heeft Waterland nodig? Onnodig toezicht doet iets met mensen, het ergert. Handhaving is natuurlijk helaas soms nodig, maar houd het zo klein mogelijk en gericht op werkelijke problemen. Je hoeft niet elke loslopende hond te beboeten alleen maar omdat je mag beboeten.

Lokale democratie: in Waterland zeer vitaal
Het komende jaar gaat u gebruiken om te onderzoeken hoe de lokale democratie versterkt gaat worden en hoe de kernraden daarin een duidelijke rol kunnen spelen. Dat voornemen dragen wij een heel warm hart toe.  Wij zullen dit proces met aandacht volgen, en waar wij kunnen ondersteunen. Wij kunnen onszelf feliciteren met het feit dat wij in een zeer vitale democratische omgeving leven. De eilandraad van Marken is inmiddels veel geprezen en heeft zelfs landelijke bekendheid, in Uitdam trokken burgers laatst succesvol aan de bel toen er afspraken weren geschonden bij de bouw van het Marina Park, en hebben vervolgens een waardevolle, constructieve bijdrage geleverd aan het oplossen van het probleem. Zuiderwoude redde een bomenrij die op de nominatie stond gekapt te worden. En in Broek dagen bewoners nu de provincie uit met een eigen plan voor een tunnelbak. Wij mogen onszelf feliciteren met mondige, actieve betrokken burgers die ons voortdurend uitdagen en doorgaans constructief voor de voeten lopen. Want zo hoort het ook, dat is democratie.

Tot slot
Wij hebben het vaker gezegd, ik zeg het weer. Dit college bevat veel PvdA-DNA: het is groen, het is sociaal, het heeft een bestuurlijke inslag van CDA-zijde en het heeft een vleugje liberaal. Dat heeft consequenties voor onze wijze van oppositievoeren. In onze ogen dient elke partij, dus ook een oppositiepartij, constructief te zijn. Kritisch, maar consistent. Met deze algemene beschouwing hebben wij u laten weten wat u aan ons hefet, en wat u volgend jaar van ons kunt verwachten


















