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De laatste begroting van onze raadsperiode. Het is een cliché maar de tijd is omgevlogen. We spreken 

vanavond over een begroting voor een jaar waarvan wij als raad nog maar een klein stukje aan het roer 

staan. Een begroting, grotendeels voor de nieuwe raad. Wat willen wij die nieuwe raad nog meegeven en 

wat laten we over aan onszelf? Dat is denk ik waar vanavond de discussies over zullen plaatsvinden.  

De begroting is altijd een stukje vooruit kijken naar de toekomst. Maar vooruit kijken doe je bijna nooit 

zonder terug te blikken op het verleden. Ik wil niet teveel stilstaan bij wat we de afgelopen jaren hebben 

gedaan, want ik heb maar zes minuten en over de afgelopen 3,5 jaar zou ik de hele avond wel kunnen 

volpraten.  

 

Vier jaar geleden hebben wij drie thema's gekozen waarop wij verbeteringen wilden boeken. D66 is 

namelijk van mening dat je alle vraagstukken, ongeacht de inhoud, aan kunt vliegen door je te focussen op 

de thema's burgerparticipatie, transparantie en duurzaamheid. Wij zijn met name trots op de stappen die 

we de afgelopen jaren hebben bereikt op duurzaamheid, met de hele raad, want elke fractie is zich bewust 

geworden van, en heeft een mening gevormd over duurzaamheid. Ook is er een visie gevormd op 

duurzaamheid en een doel gesteld voor energieneutraal 2040. Bij de achtmaandsrapportage hebben we 

een amendement aangenomen om de reserve duurzaamheid €150.000 niet te laten terugvloeien naar de 

algemene reserve en deze beschikbaar te houden voor duurzaamheid. Wij dienen een motie in, samen met 

CDA, SvKB en VVD, om van het budget duurzaamheid dat €150.000 bedraagt 50% in te zetten voor 

energienul initiatieven, en een voorstel uit te werken over de wijze waarop en de mate waarin de bouw van 

energienul objecten, bijvoorbeeld door korting op bouwleges, gerealiseerd kan worden. De overige €75.000 

willen CDA, SvKB en D66, zoals net al aangekondigd door SvKB, gebruiken voor innovatie en pilots op het 

gebied van duurzaamheid.  

 

In ons eerste jaar heeft D66 zich voornamelijk gericht op de transparantie van de financiën. De begroting is 

daar een voorbeeld van en we zijn blij te zien dat deze begroting ieder jaar weer een stukje duidelijker is en 

stukje beter leesbaar. Om onze financiële huishouding nog een stukje te verbeteren maken hebben we 

samen met SvKB een motie voorbereid waarin we voorstellen aan de begroting een egalisatiereserve toe te 

voegen voor kunstwerken.  

 

De laatste tijd richten we ons met transparantie voornamelijk op de communicatie naar inwoners. Hier 

hebben de verschillende partijen, verschillende beelden bij, maar we zijn het er allemaal over eens dat 

communicatie naar inwoners een van de belangrijkste taken van de gemeente is. Wij hebben rond dit 

onderwerp twee moties en een amendement voorbereid. De eerste motie is er één om het middel 

verbeterjebuurt.nl (of een variant daarop) in 2018 te gaan gebruiken. Nummer twee betreft een onderzoek 

naar de mogelijkheid voor een lokale variant van overheid.nl, zodat mensen eenvoudig en modern op de 

hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling in de omgeving. Het amendement betreft het vaststellen van 

een communicatieagenda, waarbij we beleid ontwikkelen op het gebied van communicatie waarmee we de 

organisatie meer houvast kunnen geven, bijvoorbeeld bij het aanschrijven van omwonenden bij ruimtelijke 

ontwikkelingen.  

https://kaagenbraassem.d66.nl/content/uploads/sites/64/2017/11/20171106_Motie-energienul.pdf
https://kaagenbraassem.d66.nl/content/uploads/sites/64/2017/11/20171106_Amendement-budget-innovatie-duurzaamheid.pdf
https://kaagenbraassem.d66.nl/content/uploads/sites/64/2017/11/20171106_Motie-egalisatiereserve-kunstwerken.pdf
https://kaagenbraassem.d66.nl/content/uploads/sites/64/2017/11/20171106_Motie-digitale-middelen-communicatie_1.pdf
https://www.verbeterdebuurt.nl/
https://kaagenbraassem.d66.nl/content/uploads/sites/64/2017/11/20171106_Motie-digitale-middelen-communicatie_2.pdf
https://www.overheid.nl/
https://kaagenbraassem.d66.nl/content/uploads/sites/64/2017/11/20171106_Amendement-communicatie-DIN.pdf
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Ik heb hierboven onderwerpen aangestipt waarvan D66 vindt dat we de volgende raad nog iets mee 

kunnen geven. Er is echter ook een onderwerp waar wij als D66 vinden dat we de nieuwe raad aan het 

woord moeten laten. Daarbij gaat het om de ambities op het gebied van recreatie. In 2015 hebben we met 

elkaar ambities gesteld op het gebied van recreatie. Er is in de afgelopen twee jaar veel gebeurd op het 

gebied van recreatie en de werkelijkheid heeft ons voorbij gesneld. Wij willen daarom voorstellen dat de 

nieuwe raad zich gaat buigen over de te nemen vervolgstappen op het gebied van recreatie, want naar 

onze mening zijn de afspraken op dat gebied achterhaald. Daarom hebben wij een amendement 

voorbereid om de ambitie voor een grootschalige recreatieve trekker uit de DIN te schrappen. 

https://kaagenbraassem.d66.nl/content/uploads/sites/64/2017/11/20171106_Amendement-grote-recreatieve-trekker.pdf

