Reacties politieke partijen
op beleidskader 2013
Eenmaal per jaar wordt door het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad het beleidskader aangeboden. De raad
moet die vervolgens vaststellen. Zo’n beleidskader geeft richting aan de
begroting voor het daarop volgende jaar en voor de jaren daarna. In een
raadsvergadering (soms verdeeld over twee dagen) debatteren de raadsleden over de inhoud van het beleidskader.
Op donderdag 21 juni 2012 heeft het debat plaatsgevonden.

De gemeenteraad van Bergen op Zoom bestaat uit de fracties
Lijst Linssen, GBWP, VVD, PvdA, D66, CDA, BSD, GroenLinks en SP.
Hieronder kunt u per partij een korte samenvatting lezen van hun
belangrijkste politieke standpunten over het beleidskader.
Uitgeschreven betogen kunt u lezen via de QRcode
of ga naar www.bergenopzoom.nl

GBWP: minder uitgeven, meer verdienen

Lijst Linssen: Veiligheid voorop,
geen belastingverhogingen

Lege spaarpot
Economisch gaat het niet goed met Nederland en ook in Bergen op
Zoom is de spaarpot bijna leeg. Vanuit Den Haag krijgen we minder geld
en we lijden grote verliezen op bouwprojecten (Markiezaten,Bergse
Haven). Om onze spaarpot te vullen, zullen we minder moeten uitgeven
en meer geld moeten verdienen!
Minder uitgeven door:
- Minder ambtenaren
- Geen dure adviesbureaus
- Minder geld naar raadsleden
-	Groenonderhoud door burgers in de wijk te laten doen met een
eigen budget
Meer geld verdienen door:
-	Het aantrekkelijk maken om in de gemeente te wonen en te werken
- Vastgoed zowel verhuren als verkopen
- Meer binnenhalen uit (Europese) subsidies
Leefbaarheid
GBWP staat voor behoud van de leefbaarheid in wijken en dorpen.
Voorbeelden hiervan zijn het tegengaan van overlast zoals vuil op straat,
drugs en hondenpoep (handhaving), maar ook het in stand houden van
het winkelgebied in de Dorpsstraat van Halsteren en het behoud van

een goede busverbinding naar Lepelstraat. Als de lokale partij voor
stad en dorp wil GBWP vanuit een sociaal hart blijven knokken voor
onze inwoners.
GBWP zorgt dat:
- De lokale lastendruk aanvaardbaar blijft
- Verenigingssubsidies blijven
- Vrijwilligers worden gewaardeerd
- De gemeentelijke organisatie goedkoper wordt.

PvdA: Vasthouden aan sociale
keuzes

D66: Een groene duurzame
gemeente!

CDA: Aantrekkelijk, betaalbaar,
veilig, krachtig en eerlijk

Het CDA staat voor: “Een aantrekkelijk, betaalbaar, veilig, krachtig en
eerlijk Bergen op Zoom. Waar mensen samen met elkaar en voor elkaar
leven. “

Het Beleidskader 2013-2016 laat weinig ruimte voor nieuw beleid. Voor
de PvdA is het een groot goed dat bestaande sociale beleidskeuzes
overeind blijven. Dat is dé grote winst van dit Beleidskader. Er wordt
bijvoorbeeld niet gesleuteld aan het kwijtscheldingsbeleid voor minima,
cultuur wordt niet verder belast en er blijft ruimte voor investeren in wijk
en samenleving. Gageldonk krijgt een nieuwe wijkaccommodatie. Daarmee wordt een 15 jaar oude belofte eindelijk ingelost, toen bij de sloop
van het oude zwembad nieuwe wijkvoorzieningen in het vooruitzicht zijn
gesteld. Ook de belofte voor een accommodatie in ’t Fort wordt ingelost.
Maar er is ook werk aan de winkel. Het slechte economische klimaat en
tegenvallers uit woningbouwprojecten hebben de gemeentekas uitgeput.
Had Bergen op Zoom enkele jaren geleden nog een weerstandsvermogen
met kwalificatie ‘uitstekend’, nu is deze bedroevend slecht. Goed boekhoudwerk, zoals rioolkosten op de activazijde van de balans plaatsen,
helpt.
Ook in 2013 zullen de gemeentelijke lasten niet meer dan trendmatig
toenemen.
Werken aan een sterke toekomst met sociale beleidskeuzes is voor de
PvdA absolute prioriteit: behoud én versterken van werkgelegenheid,
goed wonen voor iedereen, een leefbare wijk met cultuur, sport en
welzijn. Met dit beleidskader is dat zeker mogelijk. We gaan door op de
ingeslagen weg!

Burgers in Bergen op Zoom betalen 25% meer gemeentelijke belastingen
dan in andere vergelijkbare gemeenten. Veel van hen kunnen een verdere
lastenverhoging niet hebben. Bovendien leiden alle inspanningen van
burgers om afval beter te scheiden niet tot lagere lasten! D66 wil dan ook
geen lastenverhoging voor de burger.
Nu wil het college de aanlegkosten van riolering in woningbouwplannen
onderbrengen in de rioolheffing. De burgers gaan zo rechtstreeks meebetalen aan nieuwbouwplannen. D66 is hier principieel op tegen.
De financiële reserves van de gemeente zijn door miljoenenverliezen
in het grondbedrijf verdampt en de gemeente is daarmee in de risicozone terechtgekomen. D66 wil een wijziging in het rente-beleid, met als
gevolg: lagere rentelasten voor de gemeente.
Aandacht voor zaken die geen geld kosten
D66 wil dat het college creatief wordt in hoe je zonder grote financiële
ingrepen een verschil kunt maken in de dagelijkse beleving van bewoners,
bezoekers en werkers in de gemeente. Bijvoorbeeld door verbeteringen
in de gemeentelijke dienstverlening, vergroening van stad en wijken,
verbetering van de verkeerscirculatie en parkeren alsook het schoonhouden van de gemeente. D66 wil daarom de onderhoudsbezuinigingen
ongedaan maken. Verder wil D66 maatregelen die het energiegebruik èn
de daarmee gepaarde gaande kosten terugbrengen.

Het CDA wil dat er faciliterend en transparant wordt bestuurd. Burgers kunnen worden aangesproken op hun zelfredzaamheid indien de
gemeente hierin begeleid. Kijk waar de kansen liggen zoals wijkhuizen
steunen waar nodig en bezuinigen waar het kan.
Het CDA werkt hard in de raad als oppositie om het gemeentelijkbeleid
en de uitvoering eerlijker te krijgen. Al met al zullen we het komend jaar
weer niet makkelijker krijgen met het huidige college. Er zal nog meer
verlangt gaan worden van het samen als gemeenschap voor elkaar klaar
staan. Maar u kunt op het CDA Bergen op Zoom rekenen dat zij voor de
bewoners van deze gemeente zal blijven opkomen.

www.bergenopzoom.pvda.nl

www.d66bergenopzoom.nl

www.cda.nl/bergenopzoom/

BSD: Bergse Illusies!

Groen Links: Zorgen over
gemeentelijke financiën

Wij moeten stellen dat het financieel niet goed gaat met Bergen op Zoom.
De financiële positie van de gemeente wordt “zorgelijk” genoemd en de
reserves van de gemeente hebben het predicaat “ruim onvoldoende”.

In 2011 zijn er sommige zaken niet (zoals het onderhoud wegen en openbare verlichting), en sommige zaken duurder (zoals de Markiezaatsweg)
uitgevoerd door dit college. De totale lasten zullen het komende jaar niet
dalen. En Bergen op Zoom zal stijgen op de lijst met duurste gemeenten.

SP: Parkeren van bouwprojecten,
rechtvaardigheid en solidariteit
tussen arm en rijk

www.gbwp.nl
Lijst Linssen snapt dat er flink bezuinigd moet worden, maar dat
neemt niet weg dat er aan een aantal belangrijke zaken geld en
aandacht moet worden besteed. Zo zien we de openbare ruimte verloederen, omdat er te weinig geld is voor schoonmaak, onderhoud
en vervanging van bijvoorbeeld afvalbakken en speelvoorzieningen.
Een slechte zaak! Dat willen we dus veranderen. Daarnaast: de
mensen die het moeilijk hebben mogen niet in de kou blijven staan.
En veiligheid en handhaving?
Aanpak van misdaad en kleine criminaliteit is altijd een kernpunt
geweest van LL. Dus: ook hier geen verdere bezuinigingen.
De inwoners van onze gemeenten moeten zich veilig voelen. Daarom
moet er voldoende geld zijn voor: cameratoezicht; genoeg handhavers op straat die optreden tegen bijvoorbeeld zwerfvuil, hondenpoep, maar ook een hardere aanpak van drugsoverlast.
Hoe denkt Lijst Linssen over de belastingen?
Volstrekt geen belastingverhogingen! De burgers worden al hard
genoeg getroffen door de onredelijke plannen van de ‘Kunduzcoalitie’ in Den Haag. LL is dan ook blij dat ons College, met daarin
onze eigen wethouder Ton Linssen, er in is geslaagd het totaal van
de belastingen niet te verhogen. En dat moet zo blijven. Afspraak is
afspraak!

www.lijstlinssen.nl

VVD: Met minder overheid beter, de hand op uw knip
Lasten: Ook in 2013 zet de VVD fractie haar strijd voort om verder af te
komen van het etiket ‘’duurste gemeente van Brabant”. Dat gaat lukken omdat we zorgen dat de gemeente zelf bezuinigt. Op loonkosten,
inkoop, en uitkeringen kan nog worden bespaard. “Met minder overheid beter”, blijft onze boodschap; De hand op uw knip!
Werk: Wie kan moet werken voor een uitkering, op straat, in de zorg
of bij toezicht. Handjes genoeg om de klappen van bezuinigingen op te
vangen. Zo houden we het veilig, schoon, en betaalbaar.
Wie werkt mag meer verdienen dan iemand in de luie stoel.
Banen: Er zijn banen nodig om aantrekkelijk te blijven, de huizenmarkt
gezond te houden en te voorkomen dat jongeren wegtrekken. Het
Schelde-Rijnkanaal en A4 helpen ons daarmee.
Economie: Bergen op Zoom krijgt meer eigen ruimte om mét Zeeland
en Vlaanderen een krachtige vuist te maken. Wij pleiten voor een Deltaagenda die zorgt dat EU-geld daaraan bijdraagt.
Zo trekken we de economie weer vlot.
Bezuinigen: Onzinnig dure aanpassingen van wegen staan we niet
meer toe. Frauderen met uitkeringen wordt zwaar bestraft. De lege

spaarpot van de gemeente dient snel te worden aangevuld.
VVD, dat staat vast in 2013!

www.vvd-bergenopzoom.nl

De bespreking van het beleidskader heeft het karakter van een rituele
dans, zolang de coalitie de gevolgen van de zeer forse verliezen op de
grondexploitatie voor zich uitschuift. We hebben als gemeente over 2011
geen 4,1 miljoen euro ‘winst’ gemaakt maar 7,6 miljoen verlies geleden.
De verliezen op de Markiezaten en ScheldeVesting zijn tot eind 2011
opgelopen tot totaal 74 miljoen euro en nog steeds kiezen we er niet
voor om een zogenoemde artikel 12 gemeente te worden. Dit is een soort
gemeentelijke surseance van betaling. Artikel 12 gemeente betekent dat
we onze hand gaan ophouden bij de Rijksoverheid. Gevolg is wel dat de
belastingen fors omhoog gaan en dat willen ‘we’ niet!
Nu geen pijnlijke maatregelen nemen betekent echter alleen uitstel en
dat het straks nog pijnlijker wordt. De BSD voorspelde jaren geleden deze
forse verliezen en stemde dan ook tegen. Nu voorspelt de BSD dat de
verliezen blijven oplopen - uiteindelijk moet de rekening grotendeels door
onze burgers worden betaald - en bepleit de BSD de aanvraag van artikel
12. Niet omdat de BSD het leuk vindt dat de belastingen dan omhoog
gaan, maar simpelweg omdat uitstel de problemen alleen maar vergroot.
Nu wacht ons de verpaupering.

www.bsdboz.nl

Groen Links heeft grote zorgen bij de financiële situatie van de gemeente.
Er zijn forse verliezen op bouwprojecten, zoals ScheldeVesting en de
Markiezaten. Die slaan een gat in de algemene reserves. Hierdoor kan de
gemeente steeds minder doen. Bergen op Zoom is ook één van de duurste gemeenten van Nederland. De lastendruk op onze burgers is zorgelijk
hoog. Groen Links vindt daarom: alleen noodzakelijke zaken aanpakken.
Andere, minder belangrijke activiteiten/uitgaven moeten echt in de wacht.
De sterkste schouders, de zwaarste lasten: De gemeente krijgt straks
de verantwoording voor de uitvoering van zorg in het kader van de WMO,
maar wel met minder geld. Nu is het Rijk daar nog verantwoordelijk voor.
Is de gemeente daar klaar voor? Deze zoveelste pijnlijke bezuiniging moet
hoe dan ook gelijk worden verdeeld, vindt GL.
Werk: Het participatiebudget heeft dit jaar 900.000 euro overgehouden.
Groen Links vindt dit onbegrijpelijk. Het participatiebudget is bedoeld om
mensen naar werk te begeleiden. Inzetten dus! Om zo de situatie van de
Bergse Bevolking te verlichten.
Duurzaamheid: Tenslotte wil Groen Links blijven investeren in
duurzaamheid. Bijvoorbeeld met subsidie op zonnepanelen en slimmere
verlichting. Dat kost nu geld, maar levert uiteindelijk meer geld op èn
werkgelegenheid.

Zoals u van ons gewend bent sinds onze toetreding tot de gemeenteraad
(in 2006), zullen wij ons ook dit jaar inzetten, tegen alle landelijke- en
lokale tendensen in, om onze stad sociaal te maken en te houden. Rechtvaardigheid en solidariteit tussen arm en rijk, waren.., zijn- en blijven
onze kernwaarden.
Om deze waarden betaalbaar te houden hamert de SP er al meerdere
jaren op om de geldverslindende, elitaire bouwprojecten in onze stad
te ´Parkeren´ (lees de SP-begrotingsinbreng 2010), de torenhoge schulden niet verder te doen toenemen, en niet langer de publieke gelden,
ten koste van de minima en het voorzieningenniveau van onze stad, in
bodemloze bouwputten te storten.
Gonny Andreas
Fractievoorzitter SP

www.bergenopzoom.sp.nl

