[algemene beschouwingen 1-11-2018 ]
BEGROTING PAST NIET MEER IN DEZE TIJD!
In de bestuurlijke inleiding van de voorliggende zegt het college dat ze zich –
niet verrassend natuurlijk - bij deze begroting heeft laten inspireren door de
motto’s uit het coalitieakkoord: Duurzaam en Daadkrachtig. ‘Duurzaam’ in de
breedste zin van het woord en ‘Daadkrachtig’ als voor knopen doorhakken en
besluiten nemen.
Maar daarmee is er niets wezenlijks anders aan de begroting die voor ons ligt.
Het is gewoon een begroting die op de oude manier tot stand is gekomen,
waarbij het college het coalitieakkoord heeft vertaald in plannen en centen
volgens een structuur die we al sinds 2002 hanteren.
Opvallend is dat het college zelf opmerkt dat die structuur niet meer past in de
wereld van nu. Wij gaan een stap verder: niet alleen de structuur, maar de hele
manier waarop deze begroting tot stand is gekomen, past niet meer in de
wereld van nu! Alle partijen hebben in de aanloop naar de verkiezingen
geroepen vóór bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie te zijn, maar
daarvan zien we in deze begroting weinig terug. De ambities van het college
lijken niet verder te reiken dan jongeren betrekken bij het opstellen van
bestemmingsplannen en het aanstellen van een ‘verbindelaar’ om het contact
met de inwoners te onderhouden. Maar kijk eens naar andere gemeenten,
zoals Zeist, waar inwoners met ambtenaren en gemeenteraadsleden aan tafel
zitten om hun ideeën voor de begroting te geven. Zó kan het ook en volgens
ons is dát vernieuwen, is dat burgerparticipatie en is het ook laten zien dat je
daadwerkelijk openstaat voor de inbreng van je inwoners. We zullen hierover
volgende week samen met andere partijen een motie indienen.
Een andere motie die u van ons kunt verwachten, gaat over de
hondenbelasting. Hondenbezitters betalen jaarlijks meer belasting dan onze
andere inwoners en die oneerlijkheid moeten we niet willen laten
voortbestaan. We zouden kunnen kiezen voor 100% kostendekkendheid of
voor volledige afschaffing. En er is ook een middenweg: nu kiezen om de
hondenbelasting in één keer te verlagen tot kostendekkend en vervolgens –
zoals Leusden laatst heeft besloten– werken naar afschaffing binnen nu en een
aantal jaar.
Via de hondenbelasting kom ik bij ‘Dierenwelzijn’: in de begroting beperkt het
college zich tot haar ‘wettelijke taak’ van opvang, vervoer en verzorging van
huisdieren. Maar goed dierenwelzijn staat voor de bescherming van álle dieren
binnen onze gemeentegrenzen, of dat nu huisdieren, productiedieren of in het
wild levende dieren zijn. Van de Provincie Utrecht mogen verwilderde katten in
worden doodgeschoten omdat zij schadelijk zouden zijn voor de biodiversiteit.

Jagers mogen dus in ons buitengebied op katten schieten. Is dat ook wat wij
willen? Ons jachtbeleid dateert uit 1992 of zo, dus wellicht moet u volgend jaar
toch iets meer doen dan alleen de overeenkomst ‘bewaarneming gevonden
dieren’ vernieuwen.
Water … nog zo’n dingetje. Leven met water, met hevige regenval en toch
droge voeten houden… het is één van de grote uitdagingen van de toekomst,
maar u komt niet veel verder dan het stimuleren van groene daken en het
ontstenen van tuinen. Andere gemeenten brengen bijv. oude waterlopen in
kaart … boven- en ondergronds … en zorgen ervoor dat die geïntegreerd
worden in infrastructurele plannen en ruimtelijke ontwikkelingen. Dat geeft
water de ruimte en deze manier van hemelwaterafvoer helpt bij het
voorkomen van wateroverlast. We hopen dat u ook wat innovatiever wordt op
dit gebied.
Water kan bovendien een grote rol spelen in onze energietransitie. Uit
onderzoek van onder andere onderzoeksbureau Deltares blijkt dat thermische
energie uit oppervlaktewater [TEO] kan voorzien in circa 40 procent van de
totale warmtevraag in de gebouwde omgeving. De totale potentie van
aquathermie is zelfs meer dan 50% en dat maakt van thermische energie uit
oppervlaktewater een duurzaam en substantieel alternatief voor aardgas. Die
ontwikkeling moet wat ons betreft worden meegenomen in het energiedenken
naar 2030, 2040 of 2050.
Ja … en dan zou ik ook nog een heleboel kunnen zeggen over groen en bouwen.
En zelfs over bouwen in het groen, nu elk open veld verworden lijkt tot
potentiele inbrei-locatie. Maar die tijd heb ik niet en deze onderwerpen zullen
de komende tijd vast en zeker nog vaker voorbijkomen. Ik kijk er nu al naar uit!

