
Hieronder vindt u de volledige tekst vanuit de fractie van BVHlokaal n.a.v. de Algemene 
Beschouwingen van 9 november 2020: 
 
“Allereerst een groot compliment voor de organisatie van de Begroting 2021. Corona vraagt 
veel van de gemeentemedewerkers. Wij zijn blij dat het hen, ondanks alle beperkingen, toch 
is gelukt een zo complex document samen te stellen 
 
Over de inhoud van de begroting zijn we helaas wat minder enthousiast.  
 
Onze gemeente staat in de trieste Top 3 van financiële minst gezonde gemeenten.  
Accountantskantoor BDO vergeleek 137 even grote gemeentes en wij eindigden 
schaamtevol op 135. Er zijn 2 problemen; 
 

1. Onze gemeente heeft relatief veel schulden, weinig bezittingen en onvoldoende 
inkomsten om die schulden terug te betalen. 

2. Onze gemeente heft relatief veel belastingen; 30% meer dan gemiddeld in Nederland 
en dit stijgt jaarlijksi. 

 
Er is hier maar één conclusie op zijn plaats;  
Onze gemeente leeft op veel te grote voet. En de burger draait, voor de kosten op.  
 
Ja, een deel van de financiële problemen komt uit Den Haag. De gemeente kreeg veel meer 
taken, maar niet het bijbehorende geld. Dat is inderdaad zeer zorgelijk. Maar dit speelt 
overal. Waarom doet deze gemeente het dan zoveel slechter dan de rest?  
Dan … kun je niet alleen naar Den Haag wijzen.  
Dan … moeten ook de eigen keuzes onder de loep. 
 
Maar zelfreflectie is hier een schaars goed. 
 
De partijen die de afgelopen jaren bestuurd hebben, zouden zich moeten schamen. Onder 
wethouder Boonzaaijer, die nu al meer dan 6 jaar aan het financiële roer staat, is de situatie 
er helaas niet beter op geworden. 
 
BVHlokaal heeft zich verbaasd over de tevredenheid waarmee de gemeentebegroting werd 
gepresenteerd en ontvangen. Trots op een sluitende begroting. 
 
Wellicht is dit ook een gevolg van de brede coalitie die we hier hebben. Waar partijen niet 
meer kritisch op elkaar zijn. De controle van de raad, bestaat vaak, slechts nog uit applaus.  
 
Deze begroting verhoogt de uitgaven aan de eigen organisatie. En vergeet gemakshalve 
grote financiële risico’s als, om maar iets te noemen, Corona mee te nemen.  
Daarmee is deze begroting dan wel sluitend, maar niet realistisch. Dit inleveren, terwijl je op 
voorhand al weet dat het niet klopt, is onze eer te na. 
 
De oplossing van dit college is wederom de OZB-knop. In de afgelopen 6 jaar is die al met 
27% gestegenii. En ook afvalstoffen-, riool- en waterschapslasten stijgen. Elk jaar betaalt 
onze inwoner meer. 



 
Voorzitter, Hoe lang wil dit college de rekening nog bij onze inwoners neerleggen? OZB 
omhoog en voorzieningen naar beneden? Wat voor gemeente zijn we inmiddels geworden? 
 
Ook voelt BVHlokaal plaatsvervangende schaamte naar onze inwoners over aangenomen 
voorstellen. Zomaar wat recente voorbeelden:  

- 1,4 mln om het leegstaande gemeentepaleis te kunnen verhuren. 1,4 miljoen! 
- Dan, nog 7 ton erbij, om de rest te verbouwen tot chill plekken en stilteruimtes 
- nog meer personeel erbij  
- het cadeau voor raad en college (niet inwoners) om de afronding van het station 

‘te vieren’. Mede raadsleden lieten weten genoten te hebben van dit prachtige 
boek.  
 

Mensen, het is gemeenschapsgeld. Het zijn de verkeerde keuzes? Als u dit niet aanvoelt, 
zitten we met een heel groot probleem. 
 
Deze geldverslindende projecten, prevaleren bovendien, boven het in standhouden van 
voorzieningen en het beschermen van onze groene leefomgeving. Denk aan het gebrekkige 
onderhoud van de buitenruimte, de kwaliteit van het wegdek, het negeren van de herplant-
plicht bij bomenkap, minder speelplaatsen voor de jeugd, het grofvuil dicht op zaterdag, en 
vorig jaar, het voorstel om de bieb in Maarn en Amerongen maar te sluiten. 
 
Samenvattend  
Het is niet meer uit te leggen. 
Men woont hier om het groene en dorpse karakter. Maar in plaats van dat ons college, haar 
stinkende best doet om deze waarden en kwaliteiten te beschermen, hebben we een college  

- dat de voorzieningen uitkleedt,  
- de kosten voor de inwoners jaar na jaar verhoogt,  
- een onrealistische begroting inlevert, 
- gemeenschapsgeld verspilt en 
- dat ons landschap vol gaat zetten met windturbines en zonnevelden 

 
Daarbovenop, is er een Raad die het, in de meerderheid, prima vindt.  

 
Van BVHlokaal ontvangt u echter geen applaus.  
 
Dank u voorzitter.”  
 

 
i https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Dashboard/Gemeentelijke-financi%C3%ABn/ woonlasten 
meerpersoonshuishouden (1005-773)/773=0,30 
ii Inflatie in deze periode 7%, dus 20% is echte verhoging 


