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Duurzame samenwerking 

Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking tussen college, raad en in mindere mate 
inwoners via thema-avonden en het invullen van het DIN samen invulling aan gegeven. Les hiervan is 
geweest dat de avonden te globaal waren en betrokkenheid pas komt als het een slag dieper gaat, 
concreter wordt of de noodzaak hoog wordt.  

En dat die betrokkenheid er is heeft onze gemeenschap de afgelopen maand weer laten zien. Het kan 
en mag niet onvermeld blijven dat Kaag en Braassem zich bij de opvang van de vluchtelingen van zijn 
beste kant heeft laten zien. Wat zijn we dankbaar voor al die vrijwilligers die zich belangeloos hebben 
ingezet op de gemeentewerf of in De Tweesprong, al die mensen die bereid waren handdoeken, 
dekens en slaapzakken af te geven en al die verenigingen die het korte verblijf van deze 120 mensen 
zo aangenaam mogelijk hebben gemaakt! Daarom een hele diepe buiging naar de organisatie binnen 
het gemeentehuis, de hulpdiensten en eenieder die zich heeft ingezet: Chapeau! 

En wat we daarvan geleerd hebben is dat we in een héél korte tijd héél veel kunnen bereiken als 
mensen de handen ineen slaan. En dát is precies de richting die we willen uitslaan. Geen overheid die 
voor u beslist wat goed is, maar vele inwoners samen die de handen ineen slaan om deze gemeente 
mooi te houden en toekomstbestendig te maken waar mogelijk is. Duurzaam dus!  

Dat brengt ons bij deze begroting. 

Duurzame financiën 
We geven de inwoners nu enkele tientjes lastenverlichting. Een mooi gebaar! Maar als we kijken naar 
de toekomst, zou het dan niet verstandiger zijn om de focus te leggen op het vervroegd aflossen van 
leningen en het vrijspelen van kapitaalslasten zoals we deze keer bij de ‘Big Six’, zes grote 
infrastructurele werken in onze gemeente, hebben gedaan?  We weten dat we in 2019 een grote 
hoeveelheid geldleningen moeten aflossen waardoor de renterisiconorm wordt overschreden. Ook 
hebben we gezien dat we nog een piek krijgen in het aflossen van aangegane leningen voor het GRP 
(Gemeentelijke Rioleringsplan). Wij kunnen volledig instemmen met het huidige voorstel om de lasten 
te verlagen, maar willen de andere partijen en het college als suggestie meegeven om in de toekomst 
meer te kijken naar aflossingen. 

Tegelijkertijd zien we dat het vooral de ondernemers zijn die een verlaging van de OZB op woningen 
gaan betalen door een hogere OZB op niet-woningen. Gezien het belang van het thema economie zijn 
wij het hier niet mee eens. Wij stellen daarom voor om de OZB op niet-woningen niet door te voeren 
en hebben hiervoor een amendement voorbereid. Dekking voor dit amendement vinden we door een 
taakstelling van € 69.000,- te leggen op de uitbestedingsvraagstukken op het gebied van ICT, 
belastingen en de uitvoering van de WMO. Voor deze vraagstukken willen we de zogenaamde 3K- 
meetlat introduceren. Taken moeten worden uitbesteed als de kwaliteit hoger wordt, de kosten lager 
en de kwetsbaarheid afneemt. We weten het: het is geen keiharde dekking, maar sluit wel aan op de 
gedachte van ‘de regiegemeente’ die we willen zijn.  

Duurzame economie  
Op basis van de economische visie van de ondernemers in onze gemeente wordt nu gewerkt aan een 
economische agenda en een uitvoeringsnota. Dát is de duurzame manier waarop wij graag willen 
werken! Dank aan de ondernemers voor deze actieve houding!  

Algemene 
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PRO is aangehaakt op deze actieve houding en heeft het college bij de perspectiefnota een visie 
overhandigd die aansluit op die van de ondernemers. Daar willen we, we hebben het bij de 
perspectiefnota ook al genoemd, de ontsluitingsweg van het tuinbouwgebied Sotaweg en Baan nog 
aan toevoegen.  

En uit contacten met de ondernemersverenigingen hebben wij begrepen dat zij heel graag een 
ondernemersfonds willen en dit eerder afgeblazen initiatief nieuw leven willen inblazen. We roepen de 
gemeente dan ook op met de ondernemers in gesprek te gaan over de door hen breed gedragen 
wens waarbij de gemeente een positieve grondhouding aanneemt en faciliterend optreedt.   

Duurzame recreatie  
Veel is er al gesproken en gezegd over onze ambitie om een recreatiegemeente te zijn of worden. Er 
wordt nu een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar mogelijkheden binnen onze gemeente. Onze hoop 
en verwachting is dat daaruit komt dat we moeten durven investeren in grootschaligere initiatieven die 
mogelijk ook gevolgen hebben voor de openbare ruimte. Oók als we daarvoor een boom moeten 
omzagen. Die planten we elders wel weer terug, maar we moeten ook groter durven investeren. 
Uiteindelijk zorgt zo’n ontwikkeling voor een multiplier voor de hele recreatie- en horecasector in de 
gemeente en voor veel banen wat weer een positieve bijdrage levert aan het gemeentelijke 
uitkeringsbestand.  

Duurzame woningmarkt 
In oktober hebben we de resultaten gezien van de woningmarktanalyse en geconstateerd dat er nogal 
wat politieke keuzes volgen die moeten zorgen voor een toekomstbestendige en daarmee duurzame 
woningvoorraad in onze gemeente. Ook daarin moeten we politieke stokpaardjes durven los te laten 
als dat nodig is. Het fonds voor startersleningen is uitgeput. Daar ligt dus duidelijk een behoefte. 
Kunnen we bij het vaststellen van de woonvisie met elkaar bekijken of  de gemeente meer kan doen 
om in deze behoefte te voorzien? Wij willen in elk geval gaan staan voor een duurzame woningmarkt 
die ook voor de toekomst kan zorgen voor leefbaarheid in onze kernen. 

Een duurzaam sociaal domein  
Hoewel de opgaven uit het sociaal domein natuurlijk enorm zijn, moeten we eerlijk zijn: het is 
makkelijker om de processen rondom nieuwe taken op de gewenste manier in te richten, dan om 
bestaande processen te veranderen. Dat neemt niet weg dat  er ongelofelijke opgaven in het sociaal 
domein liggen.  Er zijn meer vrijwilligers nodig, er wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers 
en het aantal dementerenden neemt toe. Het is daarom noodzaak om meer verbindingen aan te gaan 
en de kracht in de samenleving ten volle te benutten. Maar wij willen nog steviger inzetten op die 
transformatie. Niet bezuinigen op basisvoorzieningen en verenigingen, maar deze versterken door ze 
een rol te geven bij vraagstukken op het gebied van ondersteuning en begeleiding. Versterk je de 
basis dan krijg je immers minder dure individueel gefinancierde zorg én het versterkt de 
gemeenschap.  

Duurzame openbare ruimte  
PRO was bijzonder ontevreden over de manier waarop Kaag en Braassem omspringt met de 
openbare ruimte. Nu komt er geld bij om het een en ander op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau te 
brengen. Dat betekent nog niet dat we er zijn. Behalve veel fouten bij werkzaamheden waardoor de 
weg nóg een keer open moet, die helling van de brug toch te stijl is of een dorp meer dan een jaar 
over een veredelde zandweg moet rijden om het dorp uit te komen, is veel van de irritatie bij inwoners 
ook te herleiden tot de communicatie. We zien bij recente werkzaamheden verbeteringen. Zo waren 
de bewoners van de kuil na een stroeve start, uiteindelijk hartstikke tevreden. Maar PRO zal hier 
waken voor goede communicatie en een vinger aan de pols houden. 

Terug naar het begin van deze beschouwingen. Samen kunnen we, ook in moeilijke tijden en bij 
lastige opgaven, méér bereiken. Dat hebben we gezien. In dat kader kunnen wij dus ook instemmen 
met deze begroting. We willen daar wel een slotopmerking bij maken: deze begroting hebben we in 
gezamenlijkheid, via thema-avonden en het invullen van het DIN tot stand gebracht, maar het is ook 
een beetje een wensenlijstje van de raad geworden. Zeg maar: een gemiddelde van alle partijen. 
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Duurzaamheid  
En als iets ons de afgelopen hectische weken duidelijk is geworden, dan is het dat je met 
samenwerken méér bereikt, maar ook dat het inspanning vergt. Zouden wij bijvoorbeeld een 
onderwerp als duurzaamheid al niet veel meer handvatten hebben kunnen geven als we daar samen 
wat concreter mee aan de slag zouden zijn gegaan? Mede dankzij de aanhoudende vragen van 
andere partijen gaan we nu eindelijk aan de slag met het opstellen van een duurzaamheidsagenda en 
krijgt het thema dus handen en voeten. Met dank aan met name partijgenoot Hans Klink hebben we 
een aanzet willen geven voor concrete invulling met een memo met daarin tal van ideeën en 
suggesties. Daarover gaan we graag met andere partijen en de inwoners in gesprek. We zullen hem 
na de vergadering aan de andere partijen en het college overhandigen.  

Ook op andere terreinen willen we graag beter en meer samen optrekken met inwoners én andere 
partijen. Daarin mág je van mening verschillen, maar het hoeft niet. Want samen bereik je uiteindelijk 
meer. We geven daarom als suggestie nog mee om volgend jaar – met dank aan de voortvarendheid 
van andere raden in ons land - het perspectiefmemo nog meer van ons allemaal te laten zijn. 
Duurzamer te maken dus, bijvoorbeeld in de vorm van initiatievenmarkt. Het sluit aan bij de Kernen in 
hun kracht, bij de wens om burgerinitiatieven meer kans te geven én bij inspraak aan de voorkant. 
Ook het voorstel voor de initiatievenmarkt, hebben we even voor op papier gezet. Hij is te lezen op 
onze website en voor de raad en het college hebben we per partij een exemplaar op papier 
beschikbaar.  


