Bijdrage van de SP bij het agendapunt
BEGROTING 2014, D.D. 14 NOVEMBER 2013:

Mijnheer de voorzitter, In de allereerste regel van de begroting begint het college met “dit is
de laatste begroting die wij in deze collegeperiode aanbieden. Wij zijn van mening dat wij
aan het eind van deze periode een gezonde organisatie achterlaten”. En mijnheer de
voorzitter die mening hebben wij ook. Ik bedoel niet dat wij een gezonde organisatie
achterlaten, maar dat u inderdaad er knap voor gezorgd hebt dat IJsselstein financieel
gezond is. Hiervoor moet en wil ik u danken.
Mijnheer de voorzitter, verderop staat dat het college het niet passend vindt om nieuwe
beleidsambities te presenteren die over deze bestuursperiode heen gaan. Dat is natuurlijk
onzin. Welke beleidsambitie van dit college gaat niet over haar ambtstermijn heen? Had u
dit in 2012 bedacht dan hadden we nu niet een volledig uitgeplaatste ambtenarij.
En nu openbare orde en veiligheid. In deze periode zien we de cijfers langzaamaan op een
laag niveau stabiliseren. Zeker geen slecht resultaat. En verheugend is dat u niet gaat zitten
afwachten maar op zoek blijft gaan naar verbeteringen. Meer inzet van de burgerparticipatie
en meer inzet van de Boa’s. Het is zelfs al zo, dat we meer en vaker Boa’s op straat zien dan
de politie. Helaas gaat het nog niet overal even goed. Uit een klein onderzoekje van de SP is
gebleken dat het de laatste tijd rondom Studio 10 minder wordt. Ook op de uitvalswegen
Panoven en IJsselkade zijn de bewoners ontevreden over het lawaai en de troep van de naar
huis terugkerende centrumbezoekers in de kleine uurtjes van de weekeinden. De SP wil u
vragen ook daar uw aandacht en energie in te steken. De SP is blij dat er in het cluster is
toegezegd te blijven werken aan het SMART formuleren van de effecten en wat u ervoor
gaat doen. Daar is nog een hele slag te maken.
Mijnheer de voorzitter,
In het programma Woon‐ en Leefomgeving staan geen schokkende en ingewikkelde zaken
vermeld. Toch is er in den lande heel veel gebeurd op dit gebied. De SP brengt graag de
huurontwikkeling onder uw aandacht. Inmiddels is duidelijk dat een huis kopen goedkoper is
dan huren. Welke gevolgen heeft het nieuwe beleid van dit kabinet voor de IJsselsteinse
huurders? Zijn de huren nog wel op te brengen? En als er mensen dat niet meer voldoende
kunnen, hoe gaan we hen dan helpen die problemen op te lossen? Het zou in de begroting
2014 niet misstaan hebben.
Als laatste, mijnheer de voorzitter, wil ik de derde alinea van bladzijde 47 aan de orde
stellen. Vanwege de tijd zal ik de zinsdelen niet herhalen. Wel krijg ik koude rillingen als ik
het lees. Uit dit stukje blijkt op geen enkele manier dat u met de mensen die niet mee
mogen of kunnen doen een vorm van medelijden hebt. Denkt u echt dat deze mensen
schuldig zijn aan hun situatie? Of zouden het misschien ook slachtoffers kunnen zijn? Weet u
dat 85 % van de uitkeringsgerechtigden graag aan het werk willen? Waarom lukt het hen dan
niet? Denkt u echt dat deze mensen zichzelf moedwillig in de schulden of uit de markt
gewerkt hebben? De SP vindt uiteraard van niet. Daarom spreek ik de hoop uit dat het
volgende college wel van mening zal zijn dat in zo’n stuk meer compassie mag staan.
Dank u wel.

