
  

 

 
 
 
 

Algemene beschouwingen  
Voorafgaande aan de opiniërende raadsvergadering van 31 oktober 2019 

Meneer de voorzitter, luisteraars, mensen op de publieke tribune, collega’s en 

wethouders 

Voor ons ligt de begroting voor de komende periode. Oeps en die is wel 
pijnlijk. Wat we zien is een bezuiniging op bijna alle vlakken. 

 
Laten we even kort een paar dingen de revue passeren. Het gezelschapsspel 

“mens erger je niet” moet vast de inspiratiebron voor deze begroting zijn 

geweest. Ga terug naar AF en betaal enkele honderden euro’s. 

Wat ons als eerst opvalt is de vernieuwde indeling in onderwerpen, wij waren 

anders gewend dus meneer de voorzitter dat was wel even en dingetje. Maar 
goed toen we de eerst paar pagina’s hadden doorgeworsteld kwamen we tot 

de conclusie dat we wel iets meer ons best moesten doen om alles te kunnen 

ontcijferen en te begrijpen, dan andere keren  Voor ons, als BurgerBelangen 
Soest-Soesterberg was het niet makkelijk. Maar zoals u, natuurlijk van ons 

gewend bent. Hebben wij onze uiterste best gedaan. 

Wat ons zo in het geheel opviel was dat de inwoners van Soest aardig in hun 
buidel moeten tasten. De komende jaren  raakt hun portemonnee of moet ik 

zeggen hun bankrekening aardig leger,  aan extra kosten. Zo zijn de 
hondenbezitters weer de dupe en gaat hun belasting wederom omhoog. Maar 

ook de woningbezitters, die een meevaller dachten te hebben met hun 
verhoogde woningwaarde moeten het bekopen met een 10% extra 

OZB=belastingverhoging.  

Verder zagen wij dat het college ook aan de veiligheid denkt van onze 

inwoners, door een duur project met ledverlichting op de rotondes van de 
Dalweg uit te proberen. Mooi ontwikkelingen voorzitter en laten we eerlijk zijn 

het levert hier en daar geld op maar het wordt ook zo weer uitgegeven. En ja 
daar is het gemeenschap geld immers voor. Maar om nu een project met led 

verlichting te gaan doen terwijl er op de zorg voor onze ouderen en ook de 
jongeren gaat bezuinigd worden gaat wat ons betreft veel te ver. Even een 

uitleg 
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Voorzitter het verbaasd ons dat er 50% bezuinigd gaat worden op de NME 
(Natuur Milieu Educatie) een mooi project waarin onze jeugdige jeugd zich 

meer bewust word van ONZE natuur. Maar ook de ontwikkelingen die gaan 
gebeuren bij o.a. de SWOS en Balans verbazen ons behoorlijk. Daar worden 

bedragen genoemd van 2 ton wat bezuinigd moet worden.  

Ja voorzitter 2 ton, samen en daarbij is naar wij hoorden, gezegd: “De 
buizinging mag niet gaan ten koste van uw activiteiten. U moet maar iets 

vinden binnen uw gebruik van gebouwen of FTE.” Voorzitter als u met minder 
mensen of met minder locaties het zelfde werk moet doen gaat dit zeker ten 

kosten van de kwaliteit maar ook zeker van de … ach voorzitter, ik 

veronderstel dat er met ons meerdere partijen zijn die onze zorgen delen. 

Wij zijn in ieder geval van plan, voorzitter, middels amendementen, deze 
bezuiniging terug te draaien, evenals de 10% verhoging van de OZB en de 

1,4% verhoging op de hondenbelasting en de bezuiniging (lees 

sluiting) van de gymzaal Orlandogebouw. 

Zo vast, het vorig college vasthield aan de 2 km grens, zo makkelijk en 
zonder motivatie laat dit college die grens los en verwacht het college dat 

leerkrachten met vrijwilligers de schooljeugd over de Koningsweg naar het 

Smitsveen begeleiden. Om daar de gymlessen te gaan geven. 

Voorzitter, de noodzaak om voor 2020 zo drastisch te bezuinigen en 

lastenverzwaring aan te kondigen is er toch niet? 

De algemene reserve, waarvan de raad in het verleden heeft vastgesteld, dat 

de ondergrens 6 mln. euro dient te bedragen laat boven deze ondergrens 2 
mln. zien. Wij hebben dus een reserve van 8 mln. Reserves die gebruikt 

kunnen worden voor structurele dekking, niet voor incidentele tekorten. 

Door het gebruik van die 2 mln. euro kunnen in principes alle wensen en 
plannen uit de kadernota gehonoreerd worden en aangekondigde 

bezuinigingen worden teruggedraaid. 

We zijn benieuwd naar uw reactie. 

Johan Baks, 

Fractie BurgerBelangen Soest-Soesterberg 

 


