Twenterand
Begroting 2019 “Zorg & Toekomstperspectief “

1e Termijn bij de begroting 2019

GEACHTE VOORZITTER, COLLEGE, LEDEN VAN DE RAAD,
Het kabinet had met het aanbieden van de miljoenennota een mooie boodschap: de werkloosheid neemt af, zo’n
96% van de Nederlanders gaat erop vooruit en voor een gemiddeld gezin betekent dat zo’n 500 euro per jaar
extra. Na de grootste economische crisis van na de Tweede Wereldoorlog is dat goed nieuws. De koopkracht
stijgt met 1,7 % (gemiddeld)
Dankbaarheid
De cijfers zien er zelfs nog beter uit dan de eerste voorspellingen van voor de zomer. De regering heeft er nog
een schepje bovenop kunnen doen voor de lage inkomens. Dat is echt goed werk.
Huishoudens met maar één inkomen, de zogenaamde eenverdieners die als geen andere groep de afgelopen
jaren hun koopkracht hebben zien dalen, maken nu eindelijk een eerste inhaalslag en deze Twenterandse
begroting werkt daar aan mee. Sterke schouders dragen de zwaarste lasten. En ook dat is goed nieuws. Eigen
woningbezitters zijn gemiddeld sterker en beter in staat schommelingen op te vangen voor de maatschappij dan
zij die geen eigen huis hebben.
Ook gepensioneerden zien gemiddeld genomen hun koopkracht weer stijgen. En juist voor een groep waar daar
soms grote zorgen over zijn, is dat ook goed nieuws.
Het economisch herstel heeft vele vaders. Als coalitiepartij en als lid van de voormalige constructieve drie ( de
3C’s genaamd) tellen wij uiteraard ook onze zegeningen. Onze economie draait weer goed, maar het gaat ook
om de samenleving en daarom vandaag de vraag; hoe goed gaat het met onze gemeente ?
Hoe mooi ook, geld en inkomen zijn geen doel op zichzelf. Het zijn middelen voor een goed leven. Goed
samenleven.
We spreken veel met ondernemers en als voorbeeld stel ik vandaag een eigenaar van een groot
installatiebedrijf, dat hij ooit zelf startte en dat uitgroeide tot een prachtig bedrijf met veel werknemers.
Ook zijn bedrijf profiteert nu volop van de economische groei. Het schrijft mooie zwarte cijfers. Maar wat
hem werkelijk drijft is de zorg voor de schepping, de omslag naar duurzame energie, de verduurzaming
van huizen.
En hij bestuurt zijn bedrijf op een sociale manier door winstdeling onder zijn werknemers. Door een deel
van de winst te besteden aan goede doelen. En door te streven naar een vast percentage aan werknemers
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Niet winst is heilig – het is nodig, dat zeker, maar niet heilig – maar de zorg voor mensen en de
schepping, die is voor hem heilig.
Wat geldt voor deze installateur geldt voor ons land, onze gemeente. Maar moet ook gelden voor deze
coalitie en is onderdeel van de visie die deze coalitie heeft vastgelegd in haar coalitieakkoord.

Algemeen uit het coalitieakkoord Kernachtig & veranderend Twenterand
De gemeente Twenterand is een mooie plattelandsgemeente, waar wij trots op zijn. We hebben mooie natuur,
sterke bedrijven, een actief verenigingsleven en prachtige evenementen. De komende vier jaar komen er opnieuw
uitdagingen op onze gemeente af. Waaronder de invoering van de Omgevingswet, de oplopende tekorten in het
sociale domein, de energietransitie, versterken van het economisch klimaat en het oplossen en tegengaan van
verpaupering. De coalitie zet de komende vier jaar in op:

•
•
•
•
•
•
•

Het verder gezond maken van gemeentefinanciën van Twenterand.
Het verbeteren van de relatie met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners, waarbij de
gemeente ‘drempels’ verlaagt,participeert en initiatieven faciliteert.
Het bieden van adequate zorg en ondersteuning aan wie dat nodig heeft, van jong tot oud.
Energiebesparing en verduurzaming.
Het versterken van het economisch en toeristisch klimaat.
Het vergroten van de zichtbaarheid van het openbaar bestuur
Het voorbereiden van kernbudgetten voor het ontwikkelen van wijk- en buurtplannen en aanjaaggeld
voor passende initiatieven.

Deze coalitie realiseert zich terdege dat dit een forse opgave is. Wij spreken hierbij dan ook de uitdrukkelijke
wens uit om deze uitdagingen aan te gaan in nauwe samenspraak met de huidige raadspartijen. Op collegiale
wijze, met beide benen op de grond en vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, zullen de coalitiepartijen steeds
weer hun bijdrage aan het debat leveren, zodat met een zo breed mogelijk draagvlak binnen de raad kan worden
bestuurd.
Begroting Twenterand
Wij staan met elkaar voor zeer grote uitdagingen. En als wij deze begroting beoordelen en vergelijken met de
input die is gegeven in het coalitieakkoord : Kernachtig en veranderend Twenterand” dan kunnen wij de
uitdagingen op lokaal niveau aan maar zal er ontzettend bijgeschakeld moeten worden om de gestelde doelen en
rijksverplichtingen allemaal na te komen. We hebben een kwetsbaar terrein rondom de Zorg en een verplichting
aan onze kinderen om de samenleving duurzaam met groeipotentie te ontwikkelen. Onze grootste uitdagingen in
het sociaal domein en specifiek in de jeudzorg. Dat is een bijzonder moeilijk punt voor ons. Enerzijds willen wij
niet dat er iemand buiten de boot valt. Anderzijds is het de rekening die achtergelaten is bij de gemeente nadat de
transitie is doorgevoerd. Wij blijven aandacht vragen voor de lobby van dit college naar Den Haag. Wethouder
Paters heeft terecht een claim gelegd op € 4,7 Mio stroppenpot. Volledig terecht en in lijn van onze opdracht aan
het college ook in de voorgaande jaren door ons geagendeerd. Het rijk moet bijpassen om onze tekorten bij te
passen. We gaan binnen het totale sociale domein naar een tekort van € 4,4 Mio ! Dat lossen we niet binnen de
huidige begroting op. Dat lossen we niet alleen als gemeente op. Daarnaast hebben we ambities als gemeente
en zijn er raadsvoorstellen aangenomen waarvoor extra geld moet worden begroot voor 2019.
Sociaal domein
Om met ons college mee te denken vraagt de ChristenUnie zich af of van alle mogelijke financiele bronnen
gebruik is gemaakt die voor dit doeleinde gebruikt kunnen worden. We denken hierbij aan het preventie akkoord
dat gesloten is en waar gemeenten een beroep op kunnen doen. In dit kader denken wij aan het project
“Westerhaar aan zet”, is er bij dit project ook een beroep gedaan op deze gelden of kan met de onderbouwing
van dit project een aanvraag gedaan worden op deze gelden? Door het bijvoorbeeld uit te rollen over andere
gemeenten? Dit geld kan namelijk worden aangevraagd voor preventief optreden in een gemeente bij
onderwerpen als: alcohol, roken, gezond gewicht. Om nog even het punt alcohol aan te stippen, willen we
benoemen dat er landelijk naar wordt gestreefd om het BTW percentage op alcohol te verhogen naar 35% en
wordt er gesproken over het verbieden van alcohol prijsstunten in supermarkten. Wij voelen ons hierdoor
gesteund en staan achter het beleid om participerend en handhaving in te zetten tegen alcoholverkoop aan
jongeren onder de 18 jaar omdat wij goede zorg willen dragen voor hen. Uit onderzoeken is meer dan eens
gebleken hoe schadelijk dit is voor de (hersen)ontwikkeling van onze jongeren.
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Om aanspraak te kunnen maken op dit geld kan je bijvoorbeeld denken aan gezonde scholen. Hierover zijn al
eens gesprekken gevoerd in Twenterand en wij zijn benieuwd tot welke effecten dit heeft geleid en welk vervolg
het krijgt. Misschien dat onze gemeente nog meer projecten kan bedenken die voor financiering op dit akkoord
een beroep kunnen doen?
Een andere financiering die mogelijk wat verlichting kan brengen is de pot die door VWS is ingesteld en waaruit
geput kan worden als gemeenten te maken krijgen met knelpunten in de zorg rond inzet van WMO gelden of
gelden vanuit de zorgverzekeringswet. Het is soms onduidelijk waar de financiering vandaan komt met
bijvoorbeeld HH2: wanneer neem je regie over en wanneer niet? Het een wordt vanuit de gemeente betaald
(eigen regie) en het andere vanuit de zorgverzekering. In de praktijk kunnen hierdoor vervelende situaties
ontstaan waar het Rijk in heeft willen voorzien. Wordt hier al gebruik van gemaakt ?
Een ander punt wat we ons college willen meegeven t.a.v de oplopende tekorten in het sociale domein is het feit
dat externe verwijzingen, via huisartsen, voogden, (kinder)artsen, lopen, wat al bekend is. Wij maken nu gebruik
van POHers en boeken daarmee al goede resultaten. Wij zouden dit daarom ook zeker willen continueren. Wat
wij nog mee willen geven is dat in Apeldoorn bijvoorbeeld beschikkingen die via de huisarts binnenkomen op drie
maanden worden gezet, waarna deze door jeugdconsulenten worden overgenomen en geregisseerd. Kan dit
wellicht een aanvulling zijn op de POH, in ieder geval in de huisartsenpraktijk die nog niet met POHers werken?
Wat wij zeker niet willen is dat we nog extra gaan bezuinigen op het middenveld, zoals welzijn, cultuur, sport,
bibliotheken, om de zorgkosten te kunnen betalen. Dit middenveld hebben we juist nodig om een transformatie
door te kunnen maken, maar daarbij moet er wel met elkaar een plan bedacht worden. Wij steunen daarom zeker
het vitale sportpark waarin ieder naar eigen mogelijkheden verantwoordelijkheden draagt en de gezamenlijke
drijfveer is om voor onze inwoners, jeugd en kinderen een goede voorziening te bieden die plezier en voldoening
geeft en waardoor mensen zich erbij voelen horen.
Met betrekking tot dit onderwerp willen we nog benoemen dat de dagbesteding in de WMO mogelijk financieel
aantrekkelijker kan worden als (stoppende) boeren of boeren die overwegen om een carriereswitch te maken hun
boerderij beschikbaar zouden stellen voor doelgroepen van de dagbesteding: zowel voor mensen die (licht)
dementerend zijn als voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Win-win-win? Het kan wellicht de moeite
waard zijn om dit terrein verder te verkennen? Of zit onze gemeente al te denken in die richting? Graag horen we
de positieve verhalen.
En nog een manier om zorg meer gericht in te zetten is om projecten te stimuleren (financieel met gelden van de
provincie en het rijk) die inwoners zelf opstarten (participatie van de inwoners) om voor hun jongeren/kinderen
een passende woonplek te creëren. Wellicht biedt dit mogelijkheden om met betrokkenheid van ouders een
goede voorziening te creëren waar jongeren veilig zelfstandig kunnen gaan wonen. Het gaat met name om de
kwetsbare jongeren van 18-/18+ die het alleen nog niet redden, maar waarmee het thuis net niet meer gaat. Nu is
er een groot tekort aan betaalbare passende woningen en wij vragen ons af of het op deze manier niet een
investering kan zijn die veel resultaat aan de achterkant oplevert omdat deze jongeren worden aangesproken op
het nemen van verantwoordelijkheid en ouders worden opgeroepen om mee te denken over een passende
manier daarvoor.
Tot slot nog de opmerking om ook volop in te zetten op de samenwerking tussen gemeenten met jeugdhulp en
het (passend) onderwijs. Nu lijken het nog twee werelden die ieder een eigen taal spreken en elkaar niet weten te
vinden. De toegang tot jeugdhulp kan breder worden gemaakt door hier in de scholen aandacht aan te besteden.
Het mooist zou zijn dat hierin korte lijnen zijn en mensen elkaar kennen en weten te vinden.
Klimaat
Een ander belangrijk punt voor ons in dit kader, is aandacht voor het veranderende klimaat en de gevolgen die
dat met zich meebrengt. We kunnen ons allen nog herinneren dat we een flinke storm hadden in januari van dit
jaar en dat we vervolgens in mei te maken kregen met een extreme hoosbui, die de straten, ook in Twenterand,
blank zette. Voor velen van ons was het laatste een happening die nog niet eerder werd gezien in onze
gemeente. Neemt niet weg dat dit veel narigheid en rompslomp met zich meebracht en daarom willen we als
ChristenUnie in deze begroting aandacht vragen voor dit probleem en daartoe middelen vrijmaken uit het GRP,
indien nodig, zodat hierop goed geanticipeerd kan worden.
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We denken dan aan het scheiden van riool- en hemelwater op die plekken waar dit nog niet gebeurd en het
vergroten van de rioolcapaciteit waar het riool hoger lager ligt dan het wegoppervlak en daardoor door
omliggende wijken onder druk wordt gezet. Graag horen we hierop de toezegging van onze wethouder.
Tevens vragen we aandacht voor de toename van exoten. O.a. In het Janssenpark in Vriezenveen zijn deze
gesignaleerd en hoewel het beheersen ervan realistisch is en terugdringen helaas niet mogelijk, willen we toch
vragen om hier, zo mogelijk, maatregelen te treffen die verder gaan dan nu. Mogelijk dat andere gemeenten
hiertoe andere dingen toepassen die nog meer effect hebben? Ook zouden we graag willen dat via de website
van de gemeente meer aandacht komt voor dit soort onderwerpen. Kan het college toezeggen hier werk van te
maken ?
Wat dit jaar een groter probleem veroorzaakte was de opkomst van de eikenprocessie-rups.
Nog nooit zo’n probleem als in 2018 dus moeten wij daar in 2019 meer middelen voor vrijmaken. U kent de
discussie die wij bij de behandeling van de berap genoemd hebben. Ze hebben daardoor een flinke aanslag
gedaan op onze begroting 2018. Dit moet voor het volgende begrotingsjaar voorkomen worden en daar is voor
ons ook vanzelfsprekend rekening meegehouden met een forse verhoging van het budget.
Sport
Kerkplein en sportveld
Toen columnist Bas Heijne het evangelie moest samenvatten en hij het ‘heb uw vijanden lief’ voor seculiere
mensen wilde vertalen, kwam het voor hem samen in de oproep: kom uit je bubbel!
Er zijn in ieder geval twee plekken waar we in onze samenleving uit onze bubbel komen en hele verschillende
mensen elkaar wel tegenkomen. Arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, werkgever en werknemer, autochtoon en
Nederlanders met een migratieachtergrond.
De eerste plek is het kerkplein. En -zeg ik maar even omwille van het begrip binnen de coalitie- noem ik snel ook
de tweede plek: het sportveld. Of zo u wilt, de sportkantine. Ik introducer u graag een nieuwe 3-slag en wel die
van de 3 K’s ; KERK – KROEG – KANTINE. Als de samenleving ons lief is, dan koesteren we onze kerkpleinen
en sportvelden en geven we ruimte aan religie en sport. Voor de samenleving zijn die 3 K’s van elementaire
waarde. Met de vastlegging van de invulling van de vitale sportparken in Twenterand leggen wij daar een enorme
basis voor de toekomst ! Waarvoor € 50 K wordt begroot, daar zijn wij zeer voor.
De start van de Maatschappelijke Diensttijd is overigens ook zeer hoopvol. U kunt het betuttelend vinden maar
laat het instrument wat wordt ingezet in onze gemeente maar een middel zijn tot heling en verbinding ! Het is
volgens ons een prachtig middel om jongeren uit hun bubbel te halen en mooie ervaringen te laten opdoen in de
zorg voor anderen. Zorg voor ouderen, voor de natuur, voor de sportvereniging.
Sport en beweging in combinatie met investeringen in een nieuw sport- en doelgroepenzwembad dat is wat ons
betreft daarom ook zo nadrukkelijk onderdeel geweest van de onderhandelingen op dit terrein. De inhoud zullen
wij voor wat betreft het gebouw,zwembad en terreinen dan beoordelen op basis van de uitgangspunten die het
nieuwe college binnenkort met de raad zal delen. Kunt u aangeven wanneer u daarmee naar de raad toe komt
college ?
De brief van sportplatform Twenterand daarbij hebben wij onze wenkbrauwen ietwat gefronst. College kunt u in
uw 1e termijn aangeven wat u van de inhoud van deze brief vindt ? Temeer ook omdat u reeds uitvoering moet
geven aan een genomen raadsbesluit, waar de vorige raad en coalitie reeds heeft aangegeven aan uw
college € 75 K in 2019 aan kostendekkendheid in de sport te realiseren .
Ouder worden
Dit college maakt ook werk van waardig ouder worden,
waarmee we de verbinding tussen generaties willen versterken. We moeten eenzaamheid willen bestrijden en de
kloof tussen jong en oud te lijf gaan. Dit zijn plannen, voor herwaardering van ouderdom, voor
vrijwilligersorganisaties die met ouderen werken, die het welzijn verhogen; dat soort plannen versterkt onze
samenleving.
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Scheidingsloket
Dat in deze begroting geld wordt vrijgemaakt voor een scheidingsloket is gegeven de huidige situatie in onze
maatschappij wat ons betreft een maatregel die helaas nodig is om te nemen. Ze is nodig en zal in veel situaties
in het belang van met name de kinderen die toegang tot expliciete zorg moeten verbeteren.
Openbaar Groen
Op meerdere momenten is door ons al aangegeven dat wij ons “echte” zorgen maken over het onderhoudsniveau
van het openbaar groen. Wij hebben dat opgenomen in het coalitieakkoord omdat we hier een permanente
verbetering willen doorvoeren. Wanneer komt u naar de raad met voorstellen hiervoor college ?
ECO
Investeringen in duurzaamheid + zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en overige openbare
gebouwen is super maar niet genoeg om de klimaatveranderingen en CO2 uitstoot tegen te gaan. De aanpak van
klimaatdoelstelling en vitale economische rendementen op investeringen kunnen met het nieuwe regeerakkoord
volop worden aangepakt. Wat kan de gemeente doen om de financiering voor particulieren, eigen woning
bezitters te vergemakkelijken ? Een plan ontwikkelingen voor bestaande woningen die volledig off grid zijn en
volledig passen in het nieuwbouw niveau woningen van de toekomst zien wij graag doorontwikkelt in Twenterand.
Daarvoor zullen wij voorstellen doen.
Harde plannen woningbouw
Woningbouw: De harde plancapaciteit voor meer jaren is te groot. Er zou onderzoek komen/zijn hoe die per kern
ingevuld gaat worden. Daarover staat niets concreets in de begroting.
U bent bezig om de plancapaciteit (hard en zacht) actueel te krijgen. Via jurisprudentie is gebleken dat sommige
plannen voorlopig nog niet onder hard maar onder zacht vallen.
Echter moet er kritisch gekeken worden naar de plannen die worden voorgesteld/opgevoerd. Hiervoor heeft KAW
een afwegingskader opgesteld. Deze is in februari 2018 vastgesteld in de raad.
De ChristenUnie wil in Twenterand meer plannen voor woningbouw. Er is nauwelijks een nieuwbouw kavel te
koop en de behoefte om te bouwen in de kernen is er wel degelijk. Als onze inwoners kavels kopen in omliggende
gemeenten omdat wij niet kunnen leveren dan is dat voor onze fractie reden om de bakens per direct te
verzetten. Wat en hoe gaat het college er op korte termijn voor zorgen dat de Twenterander kavels kan kopen in
eigen gemeente en aannemers woningen kunnen bouwen in de kernen. Onderzoek heeft immers aangetoond dat
wij een flinke achterstand hebben op de behoefte.
Combinatiefunctionarissen
Combinatiefunctionarissen zijn voor drie jaren in dienst genomen vanaf 2018.. De bedoeling is toch dat
instellingen de financiële verantwoordelijkheid hierin op zich zouden nemen. Is dat ook gebeurd college ?
Op welk terrein worden deze functionarissen gericht ingezet in 2019: cultuur, sport of welzijn? Heeft u hiervan
een planning ? Wij hebben bij de begrotingen gevraagd om meer duidelijkheid over de rol van deze
functionarissen. En over slimme vormen van samenwerking met bijvoorbeeld sportclubs.
Hondenbelasting
De hondenbelasting wordt afgeschaft en daar hebben wij in het coalitieakkoord heel bewust voor gekozen en
daarom is het goed dat dit direct in de eerste begroting van deze coalitie landt. Deze belasting wordt door ons al
jaren als oneerlijk beschouwd zoals ze is verantwoord in de begroting. Dat zou het wat ons betreft niet zijn als het
geld volledig aan dit doel wordt besteedt. Als we ons realiseren dat van de totale opbrengst van € 166.500 slechts
€ 42.500 wordt ingezet. Wanneer start u college met de aanpak overlast hondenpoep en her-indentificatie
hondenuitlaatplaatsen ?
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OZB – hoeveel betaal ik in 2019 ?
Wij danken het college dat ze op meer dan voorbeeldige wijze uitvoering hebben gegeven aan de motie;
begrotingskaart voor haar inwoners die door de ChristenUnie werd ingediend bij de begrotingsbehandeling 2018
met brede steun van de raad. We hebben heel veel reacties ontvangen en wij hopen iedereen. Het maakt veel
duidelijk en verklaard voor alle burgers op een goede manier, vinden wij, hoe het huishoudboekje van de
gemeente eruit ziet voor komend jaar.
Wij begrijpen met het oog op deze begroting dat het college terecht gekozen heeft voor deze koers en dekking.
De gemeenteraad heeft met de vaststelling van het coalitieakkoord in feite ook groen licht gegeven aan het
college om voort te bouwen op de 3 pijlers van operationeel en financieel herstel en tevens ruimte te geven aan
het doorvoeren van nieuw beleid en veranderend beleid.
Het getuigt van lef en doorzettingsvermogen van deze coalitie en college dat de meest impopulaire maatregel
wordt genomen : de MELOEN te slikken van het doorvoeren van een forse verhoging OZB van maar liefst € 4,00
per huishouden met een eigen woning ( WOZ-waarde € 203.000,--) maar…. De reden waarom deze OZB
verhoging moet worden doorgevoerd wordt voor een heel groot deel veroorzaakt door de nog grotere tekorten in
het sociale domein, kortom de zorg voor onze naasten. Juist dat onderdeel hebben wij als voorwaarde in het
coalitieakkoord omschreven.

•

•
•
•
•
•

Kijkend naar de financiële situatie van de gemeente, de programma’s en ons coalitieakkoord
moeten wij financiële ruimte vinden. Op het sociaal domein ligt een grote financiële opgave. Bij
het zoeken naar oplossingen moet ook buiten het sociaal domein gezocht worden. Op voorhand
sluiten wij daarbij geen enkel programma-onderdeel uit.
Als het sociaal domein vereist dat wij de ozb extra moeten verhogen om het allemaal betaalbaar
te houden zullen wij dat in de laatste plaats van afwegingen niet uitsluiten.
De nog te verkrijgen inzichten vanuit de komende mei/september circulaires zullen leidend zijn
voor het uitwerken van oplossingen in de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022.
Solide en transparant financieel beleid is noodzakelijk om continuïteit van proces en uitvoering te
waarborgen waarbij het in stand houden van onze basisvoorzieningen heel belangrijk blijft en dat
iedereen mee kan doen.
Een fondsenwerver/subsidieverwerver die onder meer van bovenliggende overheden (meer) geld
naar de gemeente Twenterand haalt krijgt prioriteit en zal worden gerealiseerd. De
subsidiezoeker/-verwerver gaat actief aan de slag voor de projectsubsidie cultuur.
Afschaffing hondenbelasting. Honden uitlaatplaatsen houden we in stand.

Waarom kan de OZB in Twenterand omhoog en is een algehele tegenbegroting in onze ogen echt onnodig ?
De regering van ; VVD – D66 – CDA en ChristenUnie heeft deze boodschap afgegeven aan ons land, ons volk
onze inwoners van de gemeente Twenterand : U gaat er allemaal een beetje op vooruit ; voor een gemiddeld
gezin betekent dat zo’n 500 euro per jaar extra. Na de grootste economische crisis van na de Tweede
Wereldoorlog is dat goed nieuws. De koopkracht stijgt met 1,7 % (gemiddeld) Doorvertaald naar
Twenterands niveau betaald een gemiddeld huishouden met een woning WOZ € 203.000,-- per jaar aan de
gemeente Twenterand € 48,00 ( mediaan) meer ! En dat besteden wij grotendeels aan …. De zorg voor
onze medemens die onze zorg meer dan nodig zijn. Voor de ChristenUnie geen moeilijke keus. Hier staan
wij voor en dit moet nu.
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Een groen stoplicht:
Een van de top prioriteiten van de politiek in Twenterand is de laatste jaren geweest, het stoplicht moet op groen,
het stoplicht moet groen blijven een sluitende meerjaren begroting voor de komende jaren werd geëist en niet
alleen lokaal ook de toezichthouder, de provincie heeft ons met haar kritische blik telkenmale aangegeven; Uw
OZB moet omhoog en uw reserve positie neemt te sterk af dit moet u ombuigen.. Deze coalitie laat met deze
begroting zien oog en oor te hebben ook voor de opmerkingen van de toezichthouder De gemeente is in onze
ogen krachtig genoeg en kent een relatief lage belastingdruk, zelfs ondanks de verhoging OZB aan haar
inwoners in vergelijking met ons omliggende Twentse gemeenten is dat het geval. Wij zijn in de crisis zuinig
geweest en hebben reserves gebruikt om in tijden van nood een getemporiseerde verhoging van de OZB door te
voeren. Nu zullen we de reserves in tijden van koopkrachtstijging moeten ontzien en zorgen voor aanvullingen
van deze reserves op de lange termijn zodat onze toekomst financieel stabiel is en blijft.

TOT SLOT : Wij danken het college en de ambtelijke staf voor het aanreiken van deze begroting en
wensen u Zegen toe bij de uitoefening van uw taak en het dienen van onze prachtige gemeente
Twenterand die het waard is om in te investeren.
OP HOOP VAN ZEGEN !
Fractie ChristenUnie i.a Gerjan Smelt fractievoorzitter
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