
PvdA 
Allereerst mijn dank naar het ambtelijk apparaat voor het vele werk en de uitstekende 
beantwoording van de technische vragen  
In een persbericht NHD werd de gemeentebegroting Opmeer 2019 dit een begroting met LEF 
genoemd. Ik zou eerder zeggen een begroting Opmeer onwaardig. 
 
Het is namelijk een  begroting waarin: 

 € 250.00 gehaald moet worden uit het woningbedrijf 
 Waarin ook nog eens 750.000  uit hebt reserve gehaald wordt 
 En dan nog uitkomt op een meerjaars negatief resultaat van € 150.000 per jaar. 

Als je dit doorreken: Kortom ruim 1 miljoen per jaar negatief per jaar. 
Ik vind dit kortzichtig korte termijn-denken, wat op langere termijn kan dit leiden grote 
onzekerheid ;. 
 
Te meer omdat als je verder deze begroting bekijkt dat: 

 geen rekening gehouden is met te verwachten extra kosten IKC 
 Geen geld nog geraamd is voor een fonds energietransitie particulieren 
 Geen geld geraamd voor GVVP (te verwachten 100.000,— 
 Het een groot risico dat de kosten jeugdhulp de laatste jaren steeds tegenvallen. 
 En dat de personeelskosten blijven stijgen door versterking kwaliteit vanuit het 

overdrachtsdocument. Maar ook  doordat we als kleine gemeente overmatig steeds 
vaker een beroep moeten doen op zzp-ers en detacheringsbureau om personeel 
tijdelijk - maar  extra duur- aan te trekken. 

 
In het coalitieakkoord staat wat betreft het onderdeel financiën drie punten in volgorde 
genoemd: 
 

1. Zorgen voor een verantwoorde financiën 
2. Als dat gelukt is, belastingverlaging 
3. En als derde, dus als de beide andere dingen genoemd zijn, eventueel putten uit de 

reserve 
 
Ik zie een gemeentebegroting 2019 die vooral wil putten uit de reserve.(5 miljoen minder in 4 
jaar tijd!!)  En waar in  de begroting wordt gesproken van lastenverlichting, maar ik  kan niet 
anders dan concluderen de OZB volgend jaar omhoog gaat (-3,5 +1=-2,5%) 
Aan de belangrijkste voorwaarden voor zorgen voor een verantwoorde begroting wordt totaal 
niet aan voldaan.  
Ik roep de raad op om te werken aan een ordelijke, toekomstbestendig financieel beleid, 
zonder al te veel open eindjes en het leegtrekken van de reserve.  
Daartoe vragen we alle partijen om de volgende motie te ondersteunen.  
 
Een motie waarin ik het college op draag om in de voorjaarsnota 2019 en begroting 2020 
weer met een verantwoorde en dus positieve meerjarenraming te komen.  
Motie afgewezen: tegen VDA, VVD en DSV. Voor Gemeentebelangen en PvdA 
 
We moeten voorkomen dat  provincie de gemeente Opmeer  preventief gaat beoordeel. Als 
dat gaat gebeuren ivm het structurele tekort op de begroting kan dit mogelijk leiden tot het 
begin van het einde als zelfstandige gemeente 
 



Laten we ons nu richten op wat nu echt nodig is en geen uitstel duld. En nog een kritisch 
kijken naar de investeringen, of dit echt nodig of eventueel  later kunnen, zoals  de 
vervanging van de kunstgras bij de sportvelden. 
Daarom heb ik de motie van Gemeentebelangen ook mede ondersteunt. 
 
 
Dan kom ik tot een tweede motie, die meer over de vorm van de huidige begroting gaat. 
Reden:  
Huidige Begroting niet te lezen zonder bijgevoegd takenveldraming Doordat in de begroting 
zelf er per programma alleen cijfer 2018 en 2019 zijn opgenomen + geen meerjarenraming. 
Er niet vermeld staat wat de gemeente in 2019 gaat doen. 
 
 
Motie 2: Kom vanaf begroting 2020 met een begroting die transparant en duidelijk is. 
Waarin taakveldenraming onderdeel uit maakt van de begroting. Liefst interactief, maar 
anders maar in één document.  
 
 
 
 
Wat willen we meer (inhoudelijke punten n.a.v deze begroting) 

Personeelskosten: 

 De personeelskosten nemen fors toe . Dat is enerzijds nodig, maar baart ons 
ook zorgen. Of we dit wel structureel kunnen betalen. Of we niet beter 
sommige zaken structureel uitbesteden/samenwerken met andere gemeente. 
We zijn zeer benieuwd wanneer wij dit  kwaliteitsonderzoek personeel n.a.v. 
het overdrachtsdocument verwacht te bespreken in de gemeenteraad. 

 

 Duurzaamheid verenigingsgebouwen 
Wat ons betreft moet er een aanvang gemaakt worden  aan de duurzaamheid bij 
openbare gebouwen (zoals wijksteunpunten) met het installeren van LED verlichting, 
plaatsen zonnecollectoren zodat dit de kosten van elektriciteit en de huur positief 
beïnvloed. 
(Motie: daarom komt de PvdA met een  de motie  om LED-verlichting voor 
sportverenigingen verbreed tot nieuwe motie om het college op te dragen per 1 juli 
2019 met een uitgewerkt plan voor verduurzaming van openbare gebouwen 
(waaronder wijksteunpunten en sportverenigingen)  te komen.  
MOTIE aangenomen: Overgenomen door het college met afspraak dat het komen 
jaar een plan hiervoor wordt gemaakt. 
 

 Duurzaamheid: We hechten  veel waarde aan duurzaamheid: Daarom stellen we 
voor om  al in het voorjaar 2019 al een duidelijk plan moeten komen hoe de 21 
miljoen (oftewel 7 ton per jaar) verduurzaming sociale huurwoningen wordt ingezet. 
Hoe kijkt het college en de andere partijen hier tegen? 
 

 Verduurzaming andere woningen: 

 Laten we niet tot 2022 om met plannen voor verduurzaming van de koopwoningen en 
gasloos aansluiten van nieuwe woningen komen. Laten we het komend jaar gebruiken 
om daarvoor informatie en kennis op te doen, bijvoorbeeld door ook hier een 
burgerwerkgroep voor op te richten of een expertgroep die samen met de inwoners 
goede plannen voor verduurzaming uitwerkt.   

 
 

 Starterswoningen: Er is een schreeuwend tekort aan voldoende betaalbare 
starterswoningen, zowel koop- als huur.  Er moeten plannen komen hoe we het aantal 



starterswoningen kunnen vergroten. Dat heet ook aandacht in de pilot 
burgerparticipatie voor starter en levensbestendig wonen. Maar daar is echt actie 
nodig. Kunnen we niet ook kijken of er mogelijkheden in Zandhove als het over een 
jaar vrij komt. Hoe kijkt u hier tegenaan? 
 

 

 OZB-verlaging ook voor huurders? 

 Als de coalitie toch voor sinterklaas wenst te spelen voor burgers de OZB korting 1%  
maar stel ik voor om ook voor burgers in een  sociale huurwoning de huurverhoging 
verlagen met 1%.  
 

  Sociaal Domein. Dat heb ik al aangegeven bij de najaarsnota. Ik verwacht in het 
voorjaar een degelijke analyse hoe we meer grip kunnen hebben als gemeente en ook 
gemeenteraad voor de meer integrale werken, zorg en de kosten Sociaal Domein . 
 

Tenslotte: De Lindenhof: Ik lees nergens in de begroting op welke wijze ze de 
bezuinigingen die de Lindenhof zijn opgelegd terug draaien. Hoe zit dat eigenlijk? Dit was 
toch ook speerpunt in de verkiezingen?  

  
Ik dank u voor uw aandacht. 
 
Niko de Groot  
Pvda Opmeer 
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