
Begroting 2016 
 
Ruimte om vooruit te kijken 
De begroting laat zien dat college en de raad meer grip hebben op de financiën. Dat is onze 
gezamenlijke verdienste. Nu weet ik dat sinterklaas bijna weer in het land is en daarmee de 
neiging groter wordt om relatief kleine of juist grote bezuinigingen terug te draaien of nieuwe 
politieke wensen te agenderen. Indien er dekking is binnen de begroting zijn wij natuurlijk 
bereid om naar voorstellen te kijken en deze af te wegen. Zoals het amendement met 
betrekking tot jeugd- en jongerenwerk die wij mede indienen met L3b, CDA en CU. 
 
Voor het simpelweg terugdraaien van bezuinigingen zonder dekking, of het indienen van 
nieuwe politieke verlanglijstjes is het te vroeg. We staan nog onder preventief toezicht en 
moeten zien of de groei van de economie ook doorzet. Het is daarom zaak scherp aan de 
wind te blijven zeilen. De hand blijft op de knip. Alleen door slimmer, beter en meer samen te 
werken – ook met andere gemeenten-, kunnen we meer met minder bereiken. Daar is visie 
en discussie voor nodig. In de begroting worden daar aanzetten voor gegeven. Wat D66 
betreft ontstaat er op verschillende onderwerpen ruimte om verder vooruit te kijken.  
 
Drie punten zijn daarbij voor D66 extra belangrijk: goed onderwijs, duurzaamheid en een 
open, transparant bestuur.  
 
Ons 1e speerpunt,  
 
Goed onderwijs 
Goed onderwijs is in ieders belang. Iedereen wordt beter van goed onderwijs. Op school 
leerde je lezen, schrijven, rekenen, samenwerken en sporten. Onderwijs is de motor voor je 
persoonlijke groei. Daarbij is Lansingerland ook een kinderrijke gemeente. De uitvoering van 
het huisvestingplan voor het primair onderwijs loopt goed. De WP2 en de WP3 zijn 
gerealiseerd, de Prins Willem Alexander en de Kwakel staan op de investeringslijst voor 
2016. Ook in het voortgezet onderwijs zijn stappen gezet. Melanchthon Berkroden is 
geopend en de bouw van de Melanchthon Businessschool kan binnenkort van start.  
 
Maar het gaat zoals door de insprekers vanavond ook geschetst, niet alleen om stenen en 
geld. Het gaat ook om de keuze van onderwijs, de schaal van het onderwijs en allerlei 
gerelateerde onderwerpen. Zoals doorlopende leerlijnen, passend onderwijs, kinderopvang, 
integrale kindcentra, aansluiting met schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg en jeugd en 
jongerenwerk. Het is daarom goed dat in de begroting is opgenomen dat we samen met 



betrokkenen een Visie op onderwijs opstellen. Winst is te behalen met een integrale visie. 
Allerlei partijen hebben nu een stukje in handen. Doel is niet om meer geld vrij te maken voor 
onderwijs, maar om efficiënter samen te werken. Dus met minder, meer te doen. 
 
Ons 2e speerpunt, 
Duurzaamheid  
Duurzaamheid staat inmiddels prominent op de agenda. We zien dat duurzaam denken 
wordt omgezet in duurzaam doen. Het actieprogramma realistisch duurzaam wordt 
uitgevoerd. Binnen de beperkte middelen en mogelijkheden is een goede start gemaakt. 
Grote ambities realiseer je niet van de een op de andere dag. Het begint met inspiratie en 
bereidwilligheid van allerlei partijen om te denken in win-win-winmogelijkheden. Beter voor 
de inwoner, beter voor het milieu en beter voor de portemonnee.  
 
D66 vindt dat duurzaamheid nog veel meer kan gaan leven in onze gemeente. Daarom 
hebben we het initiatief genomen om een duurzaamheidscafe te organiseren, als 
ontmoetingsplaats en platform voor duurzame initiatiefnemers. Waar initiatiefnemers met 
elkaar en met de gemeente in gesprek kunnen komen. We willen dan ook hierbij alle fracties 
uitnodigen aan te sluiten. Met meer kennis, enthousiasme en betrokkenheid komen daar vast 
nog meer mooie ideeën uit. Bijvoorbeeld zwerfafval voorkomen door geen ballonnen meer 
oplaten. Een collega raadslid zal straks ingaan op deze motie die we mede-indienen.  
 
Ruimte voor ideeën kan leiden tot belangrijke innovaties. Kijk alleen maar naar het project 
met het olifantsgras hier achter het gemeentehuis. Het is daardoor mogelijk om papier te 
maken zonder bomen, plastic zonder olie en de laatste toepassing is de verwerking van 
vezels in 3D printbaar beton. In Wilderszijde is nog veel meer mogelijk. D66 zal in het nieuwe 
jaar een bijeenkomst organiseren voor ontwerpers, ondernemers, ontwikkelaars, 
wetenschappers, politiek en inwoners. Doel is om innovatieve ideeën m.b.t. deze 
bouwlocatie met elkaar te wisselen om vervolgens een constructieve bijdrage te leveren aan 
de visievorming rond alternatieve plannen voor Wilderszijde.  
 
Dan ons 3e speerpunt 
 
Een open en transparant bestuur 
De veranderende bestuursstijl wordt steeds beter zichtbaar. Er komt meer ruimte voor een 
andere overheid. Een overheid die inwoners meer betrekt bij beleid en bij de uitvoering van 
beleid. D66 vindt het positief dat het college aangeeft op een daadkrachtige en transparante 



manier te willen besturen en de dialoog met de samenleving voortzet. Dat is de koers die 
D66 wil varen. Een overheid die ruimte biedt en open staat voor initiatieven en co-creatie.  
Bij een andere manier van besturen, hoort ook een andere manier van communiceren. D66 
wil daarom snel aan de slag met de nieuwe vergaderstructuur. Die moet ruimte geven voor 
meer interactie met inwoners, ondernemers en organisaties zo vroeg mogelijk in het proces. 
  
Anders besturen is ook transparant en open willen zijn. D66 zal de komende periode het 
college hier scherp op gaan houden. Het beschikbaar stellen van alle openbare informatie op 
een digitale wijze is daarbij een basisvoorwaarde. Maar het stopt niet bij beschikbaar stellen. 
Zoals we in de commissie al aangaven gaat het ook om de manier waarop informatie wordt 
gepresenteerd. Een document zoals de begroting 2016-2019 kan digitaal, visueel (in 
grafieken, tabellen en diagrammen) veel toegankelijker worden gemaakt. Belastingbetalers 
willen weten waar het geld naar toe gaat. We verzoeken het college daarom om volgend jaar 
een geheel digitale begroting voor 2017 op te stellen. Laat het onderdeel zijn van een 
integrale visie op (digitale) dienstverlening zoals aangekondigd in de motie. Voor de dekking 
daarvan verwijzen we naar de door ons eerder genoemde besparing van ca. 70.000 euro die 
te behalen is met de invoering van berichtenbox mijnoverheid. 
 
Het kan en moet inzichtelijker en transparanter, voor zowel inwoners als raadsleden.  
 


