Bijdrage D66 Hilversum Begroting 2019

Meneer de voorzitter, leden van de raad, commissieleden, inwoners en
belangstellenden van Hilversum. Het zijn roerige tijden in het bestuur van de
stad. Misschien omdat de premier vandaag op bezoek was in Hilversum, of
omdat we mogen besluiten over de besteding van ruim 260 miljoen. En ook
omdat we afscheid hebben genomen van wethouder Pelsink. Dank Angelika.
We leven met je mee, want het is een moeilijke periode voor je geweest.
Tegelijkertijd is je laatste besluit een moedig besluit geweest. Een besluit dat
ruimte geeft om te herpakken en weer volledig met het bestuur van de stad
bezig te zijn, in plaats van met de politique politicienne.
Wethouder Scheepers, gefeliciteerd met uw nieuwe portefeuille Wijken en
Buurten. Een parel van een portefeuille. Er staat erg weinig over in onze
begroting, dus u heeft alle ruimte om de abusievelijk niet genoemde Kadernota
‘Leve de buurt” van maart 2017 verder uit te gaan voeren. Hilversum heeft
inmiddels een goede start gemaakt met het wijken en buurten beleid, maar we
staan nog steeds aan het begin. Het begin van het ondersteunen van
buurtinitiatieven, participatie bv. bij de Omgevingswet, de doorontwikkeling
van buurtagenda’s en zo voort. Een van de stappen waar D66 bijzonder veel
waarde aan hecht is de ontwikkeling van de buurtbegroting. Dit staat, als
burgerbegroting, voor 2019 gepland met een budget van €100.000 voor de
uitvoeringskosten. D66 ziet uit naar de gedachtewisseling met het college
hierover. Wethouder Scheepers, ziet u hier ook zo naar uit? En weet u al
wanner wij hierover in gesprek gaan?
Wethouder Walthers, u ook geluk gewenst met een spannend beleidsterrein
extra. Zorg en welzijn. Bij de voorbereiding in de commissie gaf D66 aan dat
mantelzorg en mantelzorg-ondersteuning te weinig aandacht krijgt. De reactie
van het college bleef toen uit. D66 heeft behoefte aan visie, beleid en
bijpassende middelen voor de mantelzorgondersteuning in Hilversum. D66
realiseert zich, dat die visie op mantelzorg ook het zoeken is naar juist die
punten waarop wij de mantelzorgers en hun netwerken kunnen ondersteunen.
Dat wij er als gemeente zijn voor die mensen, die er vaak voor anderen zijn.
D66 vindt beleid hiervoor dringend nodig, en komen daarom binnenkort met
een initiatief voorstel naar de raad.

Voorzitter, als ik om me heen kijk moet ik constateren dat de Raad van de
gemeente Hilversum de inwoners wel vertegenwoordigen, maar geenszins een
afspiegeling vormen van de Hilversumse gemeenschap. Een kwart van de
Hilversummers heeft een migratie achtergrond, en ook anderszins is de
diversiteit in onze gemeenschap groter dan hier in de Raad, het college of in de
ambtelijke organisatie. D66 staat voor, en ik neem aan dat de partijen in de
raad daar in essentie ook voor staan, staat voor een open en democratische
samenleving. Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Wij vinden dat
Hilversum kritischer mag kijken naar haar openheid. Naar wat de gemeente zelf
doet, wat maatschappelijke organisaties doen. Naar het voorbeeld van andere
steden, denken we daarbij aan een onafhankelijk functionerende en door de
gemeente ondersteunde Diversiteitsraad. In een motie vragen wij de
burgemeester om dit te onderzoeken en hierover met de raad van gedachten
te wisselen. Doel, samenstelling en werkwijze kunnen we zo samen nader
bepalen.
Wethouder Kastje, onvermoeibare strijder voor een beter milieu. Onze steun
heeft u, en we helpen u graag om meer op snelheid te komen! We zijn alvast
blij dat die 6 extra bomen op het marktplein er toch komen, maar vragen ons
wel af waarom dat zoveel moeite moet kosten. Zo halen we die 1000 bomen
nooit. Eenzelfde stroperigheid lijkt aan de orde bij operatie steenbreek. Hier
worden weinig potten gebroken. D66 komt u tegemoet met een daadkrachtig
uitvoeringsplan, dat we binnenkort als initiatiefvoorstel in discussie zullen
brengen.
Voorzitter, nog een paar algemene opmerkingen over de begroting 2019. Ten
eerste, de systeemwijziging van de verrekening van de kosten van de Riolering.
D66 is uitermate ongelukkig met de enorme haast waarmee dit voorstel wordt
gebracht en is van mening dat er meer gelegenheid moet zijn om hierover van
gedachten te wisselen. Om de keuzen hierbij goed te maken. Wij constateren
dat niet alleen bij de riolering, maar ook bij de WOZ en de afvalstoffenheffing
behoefte is om de gebruikte systematiek periodiek te evalueren.

Tenslotte. D66 heeft het college bij de kadernota opgeroepen om een prudent
financieel beleid te voeren. Onze zorg was de zorg van de hele Raad. En die
zorg heeft u, wethouder Walters, nog niet weggenomen. Ja, er is alert en
adequaat gehandeld door het aanzienlijk hoger ramen van de budgetten
sociaal domein, maar het totale plaatje oogt en voelt niet prudent. Over de
jaren 2019, 2020 en 2021 gemeten, geeft u 27 miljoen meer uit dan voorzien in
de begroting 2018, en is het vooruitzicht op dit moment een structureel
negatief begrotingssaldo. Dit is wat je noemt een Italiaanse begroting. Of
misschien wel erger, want uw voorstel om de spaarpot Riolering vervroegd in
te zetten, is in spreekwoordelijke zin het aanzetten van de lokale geldpers. Er
is, gelukkig, ruimte om te investeren in welzijn, zorg, cultuur en sport. Maar als
je overdrijft zoals nu, moet er na het feestje weer bezuinigd worden. D66 vindt
dat u te weinig oog heeft voor de financiële balans, voor de houdbaarheid, en
de suggestie wekt dat u keuzen uit de weg gaat. Keuzen om oud beleid af te
ronden, te bezuinigen of dingen niet te doen. Wethouder Walters, wat verstaat
u onder financiële discipline? En wat gaat u doen om de begroting weer in
balans en structureel gezond te krijgen.
Grazie.

