Algemene beschouwing GB Jaarrekening 2017
Kijkend naar het resultaat van de jaarrekening 2017 zien we dat er weliswaar een negatief resultaat
is gerealiseerd, maar dat dit resultaat lager uitvalt dan verwacht was bij het vaststellen van de
begroting. Hieruit concluderen we dat het college in staat is geweest om de programmabegroting en
de daarin gestelde doelen per programma te realiseren binnen de financiële kaders. Zo bezien
kunnen we het college en de ambtenaren een compliment geven voor het gevoerde beleid.
Nieuw dit jaar is de manier waarop de jaarrekening gepresenteerd wordt aan de inwoners van
Uithoorn en De Kwakel. Middels een twee pagina groot bericht in de lokale media en op de website
van de gemeente, kan iedereen op eenvoudige wijze zien waar inkomsten vandaan komen en waar
dit geld aan besteed wordt. Onze fractie heeft inmiddels veel goede reacties ontvangen over de
manier waarop de jaarcijfers gepresteerd zijn dit jaar en wij verwachten dan ook dat dit een vervolg
zal krijgen in de komende jaren.
Gemeentebelangen is te spreken over de positieve ontwikkelingen het afgelopen jaar in een aantal
langlopende dossiers.
Zo is het restantbedrag van de bezuiniging die was opgelegd aan de sportverenigingen, na jarenlange
vruchteloze onderhandelingen, eindelijk van tafel. In de vorige raadsvergadering is over dit proces
voldoende gezegd, dus daar zal ik het vanavond niet opnieuw over gaan hebben. Wel heeft onze
fractie geconstateerd dat de Sportnota van de gemeente Uithoorn gedateerd is. Het antwoord van
de wethouder op onze schriftelijke vraag over het actualiseren van deze nota zien wij als een
toezegging en wij kijken dan ook uit naar het moment waarop deze geactualiseerde nota naar de
raad komt.
Daarnaast is eind vorig jaar een belangrijk besluit genomen in het kader van het Masterplan
Dorpscentrum. Gemeentebelangen vindt dat het college, nadat duidelijk werd dat er geen
investeerder gevonden kon worden voor het oorspronkelijke plan, adequaat heeft gehandeld door
met een alternatief plan te komen voor het deelgebied Amstelplein. Met succes heeft onze fractie
zich ingezet om tweerichtingsverkeer over de Irenebrug mogelijk te houden en wij verwachten van
het college dat er nog dit jaar duidelijkheid komt over de verdere inrichting van dit deelgebied.
Een ander langlopend dossier is de huisvesting gymnastiekonderwijs in Thamerdal. Met tevredenheid
kijkt Gemeentebelangen terug op het genomen besluit en het is nu zaak dat de uitvoeringsplannen
snel volgen zodat de kinderen van basisschool Het Duet gebruik kunnen gaan maken van een
gymzaal die voldoet aan de eisen van deze tijd.
Ten slotte is er vorig jaar ook een besluit genomen over sporthal De Scheg. Met de keuze voor sloop
en nieuwbouw op dezelfde locatie, blijft de sporthal met de daarbij te bouwen sociaalmaatschappelijke ruimten, aanwezig in de wijk Europarei/Zijdelwaard. Gemeentebelangen heeft zich
hard gemaakt om de sporthal te behouden op de locatie waar deze nu ook staat en zal erop toezien
dat uitvoering conform het genomen besluit zal geschieden.
Al met al een behoorlijk aantal positieve ontwikkelingen die de komende jaren uitgevoerd zullen
gaan worden in onze gemeente.
Verder kijkend naar de overige programma’s zien we dat binnen het sociaal domein meer en meer
maatwerk wordt aangeboden door de gemeente aan inwoners. Hierbij wordt er vooral gekeken wat
er nog wel kan en minder naar wat er niet kan. Gemeentebelangen is tevreden met deze
ontwikkeling en ziet graag dat dit verder uitgewerkt wordt. Daarnaast zij wij van mening dat er
ruimte gegeven moet worden aan professionals om adequate zorg te bieden waar dat nodig is.
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Voor mantelzorgers vraagt onze fractie opnieuw de aandacht. Hoewel wij weten dat mantelzorgers
niet graag in de belangstelling staan en vinden dat hetgeen zij doen niet meer dan normaal is, willen
wij niet dat zij vergeten worden en ondersteuning krijgen als zij dat nodig hebben. De gemeente kan
door nauw contact te onderhouden met bijvoorbeeld mantelzorgorganisaties vernemen welke
behoeften er zijn en hier adequaat op inspelen.
Een ander belangrijk punt van aandacht blijft de Jeugdzorg. Hoewel de gemeente verantwoordelijk is
voor de uitvoering en bekostiging hiervan, zijn er wettelijke regels die het voor de gemeente
onmogelijk maken om hier strak op te kunnen sturen. Dit resulteert voor 2017 opnieuw in een
overschrijding van het budget, waarbij bovendien de aanlevering van de correcte gegevens lang op
zich heeft laten wachten. Wij verwachten van het college dat ze er alles aan zal doen om meer grip
op de uitgaven binnen dit dossier te krijgen.
Naast het opmaken van de jaarrekening heeft het college ook een peiling onder burgers en
ondernemers laten uitvoeren. Uit dit rapport blijkt dat inwoners en ondernemers zich onvoldoende
betrokken voelen als het gaat om het meedenken over beleidsmatige ontwikkelingen. Onze fractie
blijft aandringen om dit gevoel van betrokkenheid te vergroten. Niet alleen door mensen mee te
laten praten of denken, maar ook door uitvoering aan hen over te laten indien dit mogelijk is.
Initiatieven zoals de website uithoorndenktmee en het Initiatievenfonds kunnen hier een belangrijke
rol in spelen maar dienen wel voldoende onder de aandacht van inwoners te worden gebracht.
Ook de cursus politiek actief, die net als de voorgaande jaren weer veel deelnemers heeft gekend,
kan hier aan bijdragen. Het is goed om te zien dat inwoners meer te weten willen komen over het
reilen en zeilen binnen hun eigen gemeente. Gezien de populariteit vindt Gemeentebelangen dat
deze cursus de komende jaren opnieuw aangeboden moet worden.
Binnen het programma wonen en werken is het Actieplan Wonen het meest in het oog springende
besluit dat is genomen het afgelopen jaar. Wij verwachten dat het college met dit plan voldoende
handvatten heeft om de komende jaren een aantal van de in het plan geanalyseerde knelpunten op
te kunnen lossen.
Het vinden van geschikte woningbouwlocaties binnen de gemeentegrenzen blijft een moeizame
opgave. Desondanks is het gelukt om afgelopen jaar gebieden aan te wijzen die door middel van
herontwikkeling geschikt gemaakt kunnen worden voor woningbouw. Voor Gemeentebelangen is het
uitgangspunt dat dergelijke herontwikkelingen niet ten koste mogen gaan van de leefbaarheid van de
bestaande buurt.
Ook in 2017 is er veel noodzakelijke aandacht besteed aan Duo+. Het terugdringen van het
ziekteverzuim is op dit moment de grootste uitdaging waar hard aan gewerkt wordt. Voor ons als
fractie is het belangrijk dat er voldoende grip wordt ervaren op de Duo+ samenwerking. Het college
heeft wat ons betreft transparant en tijdig gecommuniceerd over de perikelen binnen Duo+ en er zijn
adequate maatregelen genomen om te sturen op het terugdringen van het ziekteverzuim.
Ondanks het hoge ziekteverzuim is de dienstverlening niet in gevaar geweest en wordt deze door
zowel inwoners als ondernemers opnieuw beoordeeld met een ruime voldoende. De inzet van de
medewerkers van Duo+ is hierbij van onschatbare waarde geweest. Zij hebben ondanks de
opstartproblemen er voor gezorgd dat de dienstverlening op peil is gebleven. Hiervoor spreekt onze
fractie haar waardering uit.
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Naast Duo+ kent onze gemeente nog meer samenwerkingsverbanden. De grootschalige opgaven
binnen bijvoorbeeld het sociaal domein en op het gebied van verkeer en vervoer zijn te groot om als
gemeente alleen op te lossen en dwingen ons ertoe om samen te werken.
Wij hebben als gemeenteraad de taak om ervoor te zorgen dat wij voldoende grip ervaren op deze
samenwerkingsverbanden. In 2017 is hiervoor de notitie verbonden partijen geactualiseerd en
daarnaast is het college bezig met het uitwerken van alliantie management. Om voldoende grip te
houden zijn er verschillende overleg platformen, formeel en informeel, waar bijna alle partijen
binnen onze raad hun verantwoordelijkheid in nemen. Gemeentebelangen is van mening dat op deze
manier vooralsnog voldoende grip aanwezig is, maar waakt ervoor dat met name in de informele
overleggen geen besluiten worden genomen buiten de gemeenteraden om.
Eerder in mijn betoog refereerde ik aan de positieve ontwikkelingen van het Amstelplein gebied. De
andere deelgebieden van het Masterplan kennen, om uiteenlopende redenen, helaas minder
concrete ontwikkelingen in 2017. Met name de locatie waar oorspronkelijk het cultuurcluster
neergezet zou gaan worden en de toekomst van het Schansgebied leiden tot veel vragen van
inwoners. In een eerder stadium werd er een periodieke nieuwsbrief uitgebracht door de gemeente
met daarin de ontwikkelingen rondom het Masterplan Dorpscentrum. Onze vraag aan het college is
of deze nieuwsbrief, wellicht in digitale vorm, weer periodiek uitgebracht kan worden, ook als er
geen significante ontwikkeling te melden is.
Daarnaast maakt onze fractie zich zorgen om de diversiteit van bloemen en planten in de
buitenruimte. Hoewel de indicator van de openbare buitenruimte ook in 2017 een voldoende scoort,
blijven wij van mening dat met name de kwaliteit van onderhoud verbeterd moet worden. Om hier
meer aandacht aan te geven hebben we bij de begroting van 2018 een motie ingediend om met een
plan hiervoor te komen. Van het college vernemen we graag wanneer zij verwacht met de uitwerking
van deze motie naar de raad te komen.
Een goede diversiteit van bloemen en planten in de buitenruimte zorgt ook voor voldoende voedsel
en nestelgelegenheid voor bijen en andere insecten. Dat het aantal bijen en insecten steeds verder
afneemt is de afgelopen maanden veelvuldig in het nieuws geweest. De gemeente Uithoorn houdt bij
de inrichting van de buitenruimte rekening met bij- en insectvriendelijke maatregelen door onder
ander het maaibeleid aan te passen en bepaalde soorten bloemen en planten te planten.
Gemeentebelangen vindt echter dat ook inwoners hun steentje kunnen bijdragen om er voor te
zorgen dat het aantal bijen en insecten weer kan toenemen. Om meer bewustwording te creëren
onder de inwoners zullen wij daarom het college middels een motie oproepen om hiermee aan de
slag te gaan. Deze motie zal later vanavond worden ingediend door de collega’s van het CDA.
Voorzitter, ik ga afronden. Onze fractie kijkt met een positieve blik terug op het jaar 2017 en de
prestaties die zijn geleverd door het college en de ambtenaren. Met genoegen kijken wij uit naar het
uitvoeringsprogramma dat na de zomer richting de raad zal komen, zodat we verder kunnen werken
aan een gemeente waar het prettig wonen en verblijven is.
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