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Algemene Beschouwingen - Kadernota 2018  

 

 

 

Inleiding. 

Het gaat beter met Nederland. Het beleid van het demissionaire kabinet werpt zijn vruchten af. 

De economie zit in de lift, de werkloosheid loopt terug, er worden weer meer woningen gebouwd 

en het vertrouwen van de bevolking in de toekomst groeit. Die positieve ontwikkeling is ook in De 

Ronde Venen merkbaar.  De contouren van de begroting voor 2018 worden zichtbaar en daarbij 

zijn de cijfers voor de korte termijn positief. 

Op een aantal beleidsterreinen zijn vorderingen gemaakt en is er beleid ontwikkeld of er zijn 

stappen gezet om ontwikkelingen in goede banen te leiden. Met name op het gebied van 

duurzaamheid is onze gemeente op de goede weg. Daarnaast anticipeert het college goed op 

ontwikkelingen rond de nieuwe omgevingswet en de huisvesting van vergunninghouders om een 

paar voorbeelden te noemen. Daarmee zijn we er echter nog niet. Met name in het sociaal 

domein, de recreatie en het beheer van onze wegen, worden verkeerde keuzes gemaakt. Onze 

fractie geeft in deze beschouwingen graag aan welke keuzes er wel gemaakt moeten worden in 

de komende jaren. 

 

 

Sociaal Domein 

De visie; “dienstverlening op maat en zo lokaal mogelijk” ondersteunt onze fractie. De rol van de 

Servicepunten die het college voor ogen heeft ook. De fusie van de Servicepunten en Tympaan-

DeBaat levert niet het financiële voordeel op dat gewenst is. Onze fractie heeft hier al voor 

gewaarschuwd vorige jaar. Die besparing moet nu uit de eigen begroting komen. Dat baart onze 

fractie zorgen. Dat neemt niet weg dat fractie de plannen voor professionalisering van de  

Servicepunten zal steunen. om zo inwoners maximaal te helpen bij de dienstverlening. 

Die maximale ondersteuning hebben vooral ook onze inwoners nodig die zijn aangewezen op de 

Wet Sociale Werkvoorziening. Een kwetsbare groep die speelbal is geworden van de drang van dit 

college zichzelf te profileren. Onder het motto; “we kunnen het zelf veel beter”.  Daarbij is het 

college een weg in geslagen die een goede uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening onder 

druk zet. Nu enkele maanden na dit besluit wordt dat ook zichtbaar. Inmiddels zoekt het college 

naar allerlei vormen van samenwerking met instanties en andere gemeentes om de onmisbare 

kennis en ervaring en de broodnodige expertise te bundelen en zo beschikbaar te houden. Ook 

voor het verdwijnen van het vangnet (er is altijd een geschikte werkplek voorhanden) is nog geen 

sluitende oplossing. Deze situatie is het gevolg van het onverstandige besluit tot opheffen van de 

gemeenschappelijke regeling PAUW-bedrijven. Het college heeft toegezegd opnieuw te zullen 

kijken naar een vorm van samenwerking met PAUW-bedrijven mocht dat nodig blijken. Het heeft 

er alle schijn van dat die noodzaak ontstaat en dus vindt de fractie dat die vernieuwde 

samenwerking met PAUW-bedrijven, alsnog onderzocht wordt. Niet om ons gelijk te halen, wel 

om de inwoners die aangewezen zijn op onze ondersteuning, ook de beste hulp te geven die we 

ze kunnen bieden. 
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Kinderarmoede komt voor, ook in de Ronde Venen. Vorig jaar heeft de fractie een motie 

ingediend om meer geld beschikbaar te krijgen voor de bestrijding van kinderarmoede. Die motie 

kreeg toen geen meerderheid in de raad. Wij zijn dan ook verheugd dat er inmiddels vanuit het 

rijk geld beschikbaar komt voor armoedebestrijding. We zullen de uitwerking van de plannen om 

kinderarmoede te bestrijden met extra belangstelling volgen. 

 

In het sociaal domein doet ook de nieuwe Omgevingswet zich gelden. Naast de ruimtelijke 

aspecten kent die wet ook een verbinding met belangrijke sociale aspecten. Het gaat daarbij 

vooral over aandacht voor het thema gezondheid in ruimtelijke plannen. De fractie PvdA-

GroenLinks/LokaalSociaal vindt dat er bij het opstellen van omgevingsplannen voldoende ruimte 

moet worden gegeven voor ontwikkelingen die goed zijn voor onze gezondheid. We denken 

daarbij aan extra fietspaden, voldoende groen en het beperken van het autoverkeer op kwetsbare 

plekken. Daar moeten fietsers en voetgangers  voorrang krijgen in onze plannen.   

 

Economie, wonen en ruimtelijke ordening 

De economie in Nederland groeit weer en De Ronde Venen moet daarvan profiteren. Dat beleid 

staat het college voor ogen en onze fractie ook. Wij ondersteunen daarbij de visie dat 

winkelgebieden en bedrijventerreinen toekomstbestendig moeten zijn. Uitgangspunt daarbij is en 

blijft dat ontwikkelingen moeten passen in het karakter van een Groene Hart gemeente. De 

gemeente moet hierbij faciliteren en de ondernemers investeren. Extra financiële ondersteuning 

van ondernemers met gemeenschapsgeld is volgens onze fractie niet de weg daarin. 

 

De werkloosheid in Nederland daalt. Dat is goed nieuws. Dat neemt niet weg dat er nog steeds 

teveel mensen zonder werk zitten. Een goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers 

kan hier verbetering in brengen. Het platform DeRondeVenenWerkt is daarbij één van de 

instrumenten, om vraag en aanbod te matchen. Onze fractie vindt dat daarbij vooral gestuurd 

moet worden op kwaliteit en niet op kwantiteit. Wij vragen van het college om in haar contacten 

met ondernemers vooral te pleiten voor kwalitatief en duurzaam werk. 

 

De Ronde Venen is een recreatiegemeente. Voor de fractie van PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal 

betekent dat recreatie in brede zin. Hoewel de Vinkeveens Plassen beeld-bepalend zijn, gaat het 

niet alleen om die plassen. In de toekomstige ruimtelijk plannen moet er ook voldoende aandacht 

zijn voor andere vormen van recreatie, zoals fiets- enwandelrecreatie en recreatie in de vorm van 

cultuurbeleving.  De plassen zijn dus niet alles bepalend, maar wel belangrijk. Het op te stellen 

bestemmingsplan voor de Vinkeveens Plassen werpt zijn schaduw vooruit. Onze fractie vindt dat 

dit nieuwe plan niet mag leiden tot meer bebouwing op de legakkers. Ook de mogelijkheid tot 

forse uitbreiding van commerciële activiteiten op de zandeilanden passen niet in dat plan. Rustige 

recreatie, waarbij natuurbeleving voorop staat is waar de Vinkeveens Plassen voor moeten staan. 

Voor verbeteringen van vaarroutes staat de fractie open, als dat aantoonbaar bijdraagt aan de 

ontwikkeling van de recreatie, zonder grote gemeentelijke investeringen. 
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De recentelijke zoektocht naar bouwlocaties voor vergunninghouders heeft geleid tot nieuwe 

inzichten met betrekking tot bouwen aan de rand van het bedrijventerrein in Mijdrecht. Voor 

onze fractie betekent dat, dat er (opnieuw) bij het opstellen van een nieuwe woonvisie, serieus 

gekeken moet worden naar de mogelijkheden om huisvesting voor jongeren aan de rand van het 

bedrijventerrein te creëren. 

 

In de inleiding hebben we al aangegeven dat we met duurzaamheid op de goed weg zijn. Het 

betreft dan vooral het klimaat en energie. Duurzaamheid is echter meer en gaat ook over 

circulaire economie. Daarvoor zijn nog geen ambities geformuleerd in de voornemens van het 

college. De voorraad aan grondstoffen is eindig. Dat betekent dat we alles in het werk moeten 

stellen om zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen. Van een lineaire naar een circulaire 

economie.  Daartoe moet in 2018 beleid worden opgesteld en onze fractie draagt daar graag aan 

bij. 

 

Bereikbaarheid en leefbaarheid 

Het onderhoud van onze wegen kost tientallen miljoenen euro’s en dus veel belastinggeld. Dat 

vindt niemand leuk, maar het is wel nodig. De juiste keuzes daarin maken kan niet zonder een 

goed meerjarenplan. Weer moeten we constateren dat dit college het opstellen van dit 

belangrijke plan vooruit schuift. Dit plan moet er voor de begroting van 2018 zijn. De  

verantwoordelijkheid doorschuiven naar een volgend college is weglopen voor je 

verantwoordelijkheid. 

Wegen onderhouden is één, investeren in nieuwe wegen is een tweede. Soms is dat noodzakelijk 

en goed, zoals bij de rotonde ten behoeve van de nieuwe wijk De Maricken, die zorgt voor een 

betere ontsluiting en dus minder verkeersoverlast. Maar soms helemaal niet, zoals in Vinkeveen!  

De plannen voor de ontwikkeling van het centrum van Vinkeveen mogen niet leiden tot de aanleg 

van een nieuwe weg dwars door Vinkeveen. Onze fractie vindt dat de veiligheid en  het 

woongenot van een groot deel van Vinkeveen niet op die manier in gevaar mag komen. Een 

eventuele nieuwe ontsluiting moet buiten het dorp om. 

 

De leefbaarheid van onze kernen wordt voor een groot deel bepaald door de voorzieningen in die 

kernen. Het aanbod van o.a. scholen en winkels, maar ook van sportvoorzieningen. Zo’n 

voorziening is een zwembad. Daar heeft Abcoude behoefte aan. De kansen om een sportcomplex 

met gymzalen voor de scholen en een zwembad te realiseren zijn er. Nu de politieke wil nog. De 

fractie PvdA/GroenLinks/lokaalSociaal heeft die wil en steunt de plannen voor dit project. 

 

Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën 

Onze gemeente is een relatief veilige gemeente. Onze fractie steunt de initiatieven tot het 

intensiveren en verbeteren van de samenwerking met onze veiligheidspartners, zodat we onze 

gemeente nog veiliger maken. 
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Ook de plannen om de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het 

verder ontwikkelen van het KlantContactCentrum steunt onze fractie.  Belangrijk aandachtspunt 

daarbij is de toegankelijkheid. De gemeente moet bereikbaar zijn voor alle inwoners. Ook voor 

inwoners met enige beperking. Dat is nu nog niet zo en dat moet veranderen. 

 

De financiële positie van onze gemeente is de laatste tijd verbeterd. De inkomsten vanuit het rijk 

nemen licht toe. Echter, de inkomsten uit grondexploitaties zijn over enkele jaren ten einde. Ook 

de legesinkomsten zullen na 2019 afnemen.  Daar tegenover staat dat de uitgaven zullen gaan 

stijgen.  Het college presenteert een waslijst aan (beleids)plannen en ontwikkelingen die om forse 

investeringen vragen. Op die lijst ontbreken nog het wegenbeheersplan en het E-archief. Het 

college zal dan ook bij de begroting met een sluitend meerjarenperspectief moeten komen, 

waarbij met deze plannen rekening wordt gehouden en waarin de financiële risico’s 

gekwantificeerd zijn. In dat licht bezien is het voorstel om de tijdelijke inkomsten uit de precario 

op ondergrondse kabels en leidingen te gebruiken voor een belastingverlaging niet verstandig. Die 

verlaging is ook tijdelijk en daarnaast is dat geld in de toekomst hard nodig. Nu mooie sier maken 

door geld terug te geven aan de belastingbetaler betekent dat straks de belastingen weer fors 

omhoog moeten. Onze fractie pleit hier voor stabiliteit.  

 

Tot slot dankt onze fractie iedereen die als vrijwilliger of beroepshalve een bijdrage heeft geleverd 
aan het functioneren van de politiek in het algemeen onze fractie in het bijzonder. 
 
Namens de fractie PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal, 
 
Ernst Schreurs 
Pieter Kroon 

 

Mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 


