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Betreft: communicatie College inzake bezuinigingen

Bergen op Zoom, 4 februari 2015

Geacht College,
Onlangs zijn we als raad geïnformeerd over forse bezuinigingen die de gemeente de komende drie
jaar structureel moet doorvoeren. Ook het CDA waarschuwt al jarenlang dat het college de
verwachte verkoopresultaten op grondexploitaties veel te optimistisch inschat. Het CDA betreurt
het dan ook ten stelligste dat het college vrolijk verder gaat met miljoeneninvesteringen om
projecten in de verre toekomst bouwrijp te maken. Zelfs stukken 4-baansweg worden in de
bebouwde kom noodzakelijk geacht en aangelegd ondanks de ferme kosten.
Het bovenstaande baart ons nog meer zorgen door de niet-eenduidige communicatie van het
college, hier wethouder Coppens en wethouder Linssen. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken
dat beiden een andere visie hebben op het te voeren beleid binnen onze gemeente.
Wethouder Coppens komt met concrete cijfers die aangeven dat er wederom miljoenen moeten
worden bezuinigd. Daarbij geeft deze wethouder zeer duidelijk aan dat de streefgetallen met
betrekking tot verkopen in het grondbedrijf bij lange na niet gehaald worden en dit voor de nabije
toekomst ook niet valt te verwachten.
Daarentegen blijft wethouder Linssen de pers maar voeden met het beeld dat alles naar wens
verloopt en dat het zelfs boven verwachting gaat. Op deze tegenstrijdigheid zit het CDA niet te
wachten omdat de gemeente Bergen op Zoom hier schade van ondervindt. Het CDA wil op een
duidelijk manier worden geïnformeerd hoe het college de onderlinge communicatie op elkaar
afstemt en op welke wijze, met welke getallen en stellingnames het college naar buiten treedt?
Daarnaast is duidelijkheid in de financiële positie van de gemeente Bergen op Zoom van essentieel
belang. Daarbij dient tijdig inzicht te worden gegeven in de exploitaties van lopende projecten. De
gewoonte is dat we na afloop van een periode de cijfers in de raad bespreken, maar meestal is dat 4
maanden na het verlopen van die periode. Gezien de urgentie is het CDA van mening dat de
jaarcijfers grondbedrijf 2014 nog in de maand februari moeten worden besproken met de Raad. Het
CDA wil over deze cijfers vóór 20 februari kunnen beschikken.
De Raad kan dan zelf aan de hand van feiten en cijfers financiële ontwikkelingen beoordelen en
desgewenst aangepast beleid vaststellen.
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