Voorzitter,
Twee mannen bouwden (ieder voor zich) een huis. De ene man bestede veel tijd en
aandacht aan het fundament. Hij groef maar dieper en dieper tot hij een harde
ondergrond, een stuk rots, bereikt had. Vanaf dat punt begon hij zijn huis te bouwen.
De andere man vond al dat graven niet nodig. Hij maakte de grond wat glad en
begon gelijk te bouwen. Hij was uiteraard veel sneller klaar. Uiterlijk was er geen
verschil tussen de beide huizen. Alleen het fundament verschilde. Dat werd
merkbaar toen het weer veranderde. Het ging stormen. De regen kwam met bakken
uit de lucht. De wind gierde om het huis. En? Het huis zonder fundament stortte in
elkaar. Het huis met fundament bleef staan.
Voorzitter,
u zult vast al gemerkt hebben dat het hier gaat om een gelijkenis die de Heere Jezus
heeft uitgesproken toen hij op aarde was. De gelijkenis laat zien dat een fundament
altijd belangrijk is. Ik moest aan deze gelijkenis denken bij het doornemen van de
begroting. Een begroting is eigenlijk ook een fundament. Een fundament onder alle
beleidsvoornemens van de raad. Als er geen geld is komt er van de meeste
beleidsvoornemens niets terecht. Een begroting moet dus als het ware een stevig
fundament onder het denkbeeldige huis van de gemeente zijn. In de visie van de
SGP rust dat fundament (voor wat betreft de financiën) op vier pijlers:
1. Een gezond weerstandsvermogen (zodat we tegenvallers kunnen opvangen),
2. Het matigen van uitgaven voordat we de lasten verhogen,
3. Grip houden op de uitgaven,
4. Realistische ambities hebben (ofwel niet teveel hooi op de vork).
Als SGP Kampen maken we ons zorgen over de financiële pijlers onder deze
begroting. Is de begroting zoals die nu voorligt bestand tegen zwaar weer? Wij zijn
daar niet helemaal gerust op.
Allereerst verdient het weerstandsvermogen bijzondere aandacht. In het
grondbedrijf is hard gewerkt aan risicobeheersing. Maar op andere gebieden weten
we nog steeds niet hoeveel geld we achter de hand moeten houden. Dat is op
zichzelf al een risico. Bovendien weten we nu al dat er tegenvallers zijn. Denk aan de
meerkosten voor de Koningin Emmaschool, de toren van de Bovenkerk en de
herbestrating van de Ebbingestraten. Toch onttrekt het college in 2019 op voorhand
€2 miljoen uit de reserve, zonder die in de jaren daarna weer aan te vullen. Sterker
nog: het besluit om in 2019 en 2020 middelen toe te voegen aan de reserves wordt
in deze begroting teruggedraaid. Kortom: Als er zwaar weer komt, is deze pijler
onder het fundament al op voorhand verzwakt.

Voorzitter,
Om de begroting rond te krijgen moeten we niet zomaar overgaan tot
belastingverhoging. Ook niet als we onder het landelijk gemiddelde van iets zitten.
Het is aan onze inwoners toch niet uit te leggen dat we de belastingen maar
verhoogd hebben omdat de rest van Nederland dat ook doet? De SGP heeft er altijd
voor gepleit dat het matigen van de uitgaven vóór lastenverzwaring gaat. U begrijpt,
we doelen nu op de voorgestelde verhoging van de OZB voor niet-woningen.
Verenigingen, dorpshuizen en agrarische ondernemers in de land- en
tuinbouwsector worden hierdoor flink geraakt. Denk bijvoorbeeld aan de agrariërs
op het Kampereiland. Nauwelijks is besloten de pacht te verlagen of er komt een
nieuwe lastenverzwaring aan. En dit terwijl velen van hen juist investeringsruimte
nodig hebben voor bijvoorbeeld de noodzakelijke asbestsanering. Laten we hen de
ruimte gunnen die ze nodig hebben.
De raad besloot vorig jaar nog de gewenste lastenverdeling eerst te bespreken aan
de hand van een Belastingvisie. Het college wil dat niet afwachten. Dat vinden we
niet terecht. De SGP dient daarom een amendement in om de OZB-verhoging nu niet
door te voeren. We willen graag eerst de lastenverdeling in het kader van de
Belastingvisie integraal afwegen.
Voorzitter,
U begrijpt het, we zien graag dat de begroting staat als een huis. Een huis dat
weerstand kan bieden aan storm en tegenwind. We vragen ons ook af of er
voldoende grip is op de uitgaven. Wat dat betreft maken we ons vooral zorgen over
de uitgaven in het sociaal domein. De werkelijke kosten zijn nauwelijks inzichtelijk:
de cijfers lopen tot een jaar achter. Dat geeft onzekerheid. Juist het sociaal domein
zou zo vast als een huis moeten staan. Alleen dan zijn we in staat om goede zorg aan
iedereen die het nodig heeft te garanderen.
Bij realistische ambities hebben we het over een haalbaar investeringsprogramma.
De rekenkamercommissie heeft terecht kritiek op de geraamde tekorten en het te
forse investeringsprogramma. Laten we met elkaar strepen en faseren in de
ambities, zodat we tot een sterker en goed haalbaar plan komen.
Nu we het toch over het bouwen van huizen hebben: De SGP hecht eraan dat er
gebouwd kan blijven worden in álle kernen van de gemeente. Ook in IJsselmuiden.
De voorbereidingen van de locaties die het college noemt in IJsselmuiden vergen
veel tijd. De inzet van de SGP is erop gericht dat het college al in 2019 een
nieuwbouwplan in exploitatie neemt.

Inhoudelijk zijn we over veel van de maatregelen goed te spreken. Het is goed dat
ondermijning wordt tegengegaan, dat er meer wordt ingezet op handhaving, ook
van leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol, tabak en drugs. Het is een goede
zaak dat verkeersonveilige situaties aangepakt worden en dat er geïnvesteerd wordt
in goede onderwijshuisvesting. We zijn ook blij dat er een plan van aanpak komt
voor hen die eenzaam zijn. We zouden het op prijs stellen als het college daarin ook
de eenzame jongeren wil meenemen. En meer specifiek bedoelen we dan in het
bijzonder de verslaafde jongeren. Die groep is immers zo kwetsbaar.
Voorzitter,
En daarmee kom ik nog even terug op de gelijkenis, want die heeft uiteraard ook een
diepere betekenis. Iemand die niet alleen hoort, maar ook doet wat de Heere Jezus
zegt. Díe wordt vergeleken met een voorzichtig man die zijn huis op een rots bouwt.
Doen wat Jezus zegt. Dat betekent in het publieke domein bijvoorbeeld:
- Omzien naar elkaar (voorkomen van eenzaamheid)
- Kwetsbare mensen helpen.
- Het houden van de zondag als collectieve rustdag
- Als overheid vriendelijk en betrouwbaar zijn
- En zo nog vele zaken meer…
Voorzitter,
Ik ga afronden. We hebben het gehad over het belang van een goed fundament dat
stormen kan weerstaan. Wie Jezus liefheeft en doet wat Hij van ons vraagt heeft een
vast fundament. Kort samengevat: God liefhebben boven alles en onze naaste als
onszelf. We wensen raad, college en medewerkers Gods zegen een ieder in zijn of
haar verantwoordelijkheid.
Dank u wel
K. van den Bosch

