Voorzitter, collega's, ambtelijke organisatie en belangstellenden.
Allereerst willen wij u hartelijk danken voor deze kadernota. Wij willen in ieder geval namens
onze fractie én namens onze achterban complimenteren met de zeer duidelijke website
waardoor de kadernota voor het publiek uitstekend leesbaar is.
Voorzitter tijdens deze laatste kadernota in deze regeerperiode kijk je natuurlijk naar hetgeen
bereikt is. Wanneer wij naar het lijstje kijken hetgeen het college bereikt heeft stemt ons dat
tot tevredenheid. 80% van het collegeprogramma is gerealiseerd en 10% wordt nog
gerealiseerd. Een mooie score! Voorzitter, een aantal zaken willen wij nog eens extra
belichten. Allereerst de inzet van een ieder om op andere, flexibele wijze, om te gaan met
burgerinitiatieven. Tijdens de bijeenkomsten met inwoners, hebben wij kunnen constateren
dat uw college samen met de organisatie op de goede weg is. Een groot aantal initiatieven is
tot tevredenheid van inwoners opgepakt.
Een ander speerpunt: gezond financieel beleid, is ook een feit. Er zijn een aantal ombuigingen
geweest, er zijn een aantal investeringen gedaan én de leningenportefeuille loopt steeds verder
terug. Dan voorzitter, het sociaal domein. De transitie heeft ons allen veel zorgen gebaard.
Wat komt er op ons af, kunnen we het organisatorisch aan en vooral kunnen we het ook
financieel behappen. Voorzitter, inzet van deze raad was om het voorzieningenniveau op
gelijkwaardig niveau tov de voorgaande jaren te houden. Wij mogen constateren dat dit gelukt
is. Dat er nog financiële onzekerheden zijn is duidelijk. Waar op het jongeren beleid geld te
kort is, is er een overschot bij de WMO. Wat ons betreft geen reden om nu al beleid te
wijzigen. Daarvoor zijn de transities te pril. Wij zetten liever in op ruimhartig beleid, denk
aan HH, ipv geen eigen bijdrage.
Toch missen wij in de kadernota een aanpassing. Tijdens de begroting in 2016 hebben wij een
motie ingediend om te onderzoeken of ouderen vanaf 70 jaar een brief ontvangen om hen op
die wijze activiteiten en organisaties onder de aandacht te brengen. Wij hebben de kadernota
doorgespit, maar de uitwerking van deze aangenomen motie niet gevonden. Hoe kan dat?
voorzitter, natuurlijk hebben ook wij een aantal zorgpunten welke wij nu naar voren brengen.
Allereerst is dat de uitbreiding van het aantal fte. LBL heeft altijd aangegeven dat het goedis
te werken met een smalle organisatie. Niet kijken naar hetgeen andere gemeentes hebben,
maar kijkend, wat hebben we nu echt nodig om de taak uit te kunnen voeren. Dat u nu op
éénvolgende jaren voorstellen doet voor personeelsuitbreiding, in totaal in 2 jaren 25 fte,
vinden wij veel. Kritisch kijkend is te zien dat veel fte is gerelateerd aan het sociaal domein,
logisch want door de transities zijn meer taken te regelen, dus ook meer formatie nodig.
Wij zullen dit zeer kritisch volgen.

Dan voorzitter, de accounthouder sport. Op onze vragen over de taak van deze kregen wij het.
antwoord dat deze functionaris de beleidsterreinen welke met sport te maken hebben aan
elkaar gaat koppelen en verbindingen legt.
Maar heb je daar dan een hele fte voor nodig? Dat is ons niet duidelijk geworden uit de
beantwoording van onze vragen. Deze functionaris zal zich in ieder geval bezig kunnen
houden met de verplaatsing van Jonge Kracht en de visie Polseweg. Voorzitter, in de
kadernota staat ons inziens een schrijffout, welke wij middels een amendement recht zetten.
In de kadernota staat nl vermeld dat het gevraagde budget is bedoeld voor de verplaatsing
van Jonge Kracht, maar volgens ons moet dit zijn de uitvoering visie Polseweg en dat is incl.
verplaatsing jonge kracht.
Voorzitter wij hadden wel verwacht dat er uitbreiding fte voor toerisme en recreatie werd
gevraagd. Immers dat is toch een speerpunt binnen het economisch beleid? Helaas vinden wij
hier niets van terug in de kadernota. Tijdens het vaststellen van de nieuwe nota recreatie en
toerisme heeft LBL samen met GL de handschoen opgepakt, heeft onderzoek gedaan en
komen met aanvullende voorstellen. Wij hadden gehoopt in mei ons plan aan u voor te
leggen, maar door omstandigheden die buiten ons bereik liggen, komt ons initiatiefvoorstel
pas op 13 juli. Wanneer deze raad en college aangeeft dat toerisme en recreatie een speerpunt
is, dan verwacht je ook dat hier handjes voor worden vrij gemaakt. Voorzitter, wanneer ons
voor de begroting niet duidelijk kan worden gemaakt of er een volledige fte als
accountmanager sport nodig is, dan zijn wij bereid om bij begroting een amendement in te
dienen om een parttime accounthouder aan te stellen en de resterende uren aan toerisme toe
te bedelen.
Tot slot voorzitter de financiële positie. Wij zijn van mening nu geen voorstellen voor extra
investeringen te doen. Laat dit aan de volgende raad/college. Maar, wanneer u aan LBL vraagt
waar wij bij nieuwe investeringen aan denken, dan is dat het GMP en het
groenonderhoud. Het onderhoud van straten en wegen is herhaaldelijk naar achter geschoven.
Wanneer er echt meer financiële ruimte is, is het goed om dat versneld op te pakken. Ook zou
de gemeenteraad zich kunnen beraden of zij nog steeds tevreden zijn met het
uitvoeringsniveau groen waar ooit voor gekozen is. Voorzitter, beide gebieden in het
openbaar gebied treffen direct onze inwoners. Goed onderhouden groen en goed onderhouden
straten geven een leefomgeving direct een beter aanzien en dan stijgt het woongenot .
Voorzitter, daar willen wij het in 1e instantie bij laten.
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