
	  
	  
	  

Algemene	  beschouwingen	  bij	  programmabegroting	  2015	  
	  
Voorzitter,	  
	  
Ik	  schets	  u	  even	  Nieuwegein	  2025.	  
‘De	  crisis	  is	  voorbij.	  Hoe	  staan	  we	  er	  nu	  voor	  in	  2025?	  Hebben	  we	  die	  kansen	  die	  er	  lagen	  om	  
effectiever	  en	  efficiënter	  te	  werken	  wel	  voldoende	  benut	  en	  zijn	  we	  dus	  sterker	  uit	  die	  crisis	  
gekomen?	  
6	  november	  2025	  Een	  zonnige	  donderdagmiddag.	  Het	  is	  rustig	  op	  straat.	  Ik	  rij	  Nieuwegein	  in	  
via	  de	  AC	  verhoefweg	  op	  weg	  naar	  City	  plaza.	  Op	  de	  eerste	  kruising	  met	  de	  taludweg	  
voorkom	  ik	  gelukkig	  net	  een	  aanrijding	  met	  een	  andere	  auto	  door	  mijn	  super	  snelle	  refelx.	  
Door	  het	  meters	  hoge	  gras	  en	  kon	  ik	  eigenlijk	  niet	  goed	  zien	  dat	  er	  een	  auto	  door	  rood	  reed.	  
Het	  voelt	  ook	  niet	  erg	  welkom	  dat	  hoge	  gras.	  Laat	  staan	  al	  die	  gaten	  in	  de	  weg.	  Ik	  rij	  verder	  
maar	  sta	  regelmatig	  stil	  voor	  een	  rood	  licht.	  Wanneer	  ik	  stil	  sta	  kijk	  ik	  wat	  rond	  en	  zie	  zo	  dat	  
er	  wel	  erg	  veel	  huizen	  te	  koop	  en	  leeg	  staan.	  En	  ik	  	  mis	  de	  kinderen	  op	  straat.	  In	  2014	  	  waren	  
die	  er	  nog	  toen	  er	  nog	  een	  dierenweide	  was.	  Bij	  city	  plaza	  parkeer	  ik	  mijn	  auto	  in	  een	  
nagenoeg	  lege	  parkeergarage.	  Ik	  schrik	  van	  de	  hoge	  tarieven	  maar	  ik	  moet	  naar	  die	  winkel.	  
Als	  ik	  in	  het	  winkelcentrum	  kom	  zie	  ik	  dat	  de	  winkel	  waarvoor	  ik	  kwam	  failliet	  is	  en	  ik	  zie	  nog	  
meer	  lege	  winkelpanden.	  	  Het	  lijkt	  wel	  een	  spookstad.	  
Thuisgekomen	  lees	  ik	  in	  een	  analyse	  van	  het	  college	  ,die	  sinds	  2018	  uit	  louter	  lokale	  partijen	  
bestaat,	  waaruit	  blijkt	  dat	  er	  een	  prima	  toekomstvisie	  ligt	  maar	  daarin	  te	  weinig	  aandacht	  is	  
geweest	  voor	  de	  financiële	  gezondheid	  en	  economie,	  we	  hebben	  ons	  uit	  de	  markt	  geprijsd	  
door	  hoge	  parkeertarieven	  en	  het	  terugdraaien	  van	  de	  koopzondagen.	  Overigens	  zijn	  we	  
volgens	  het	  AD	  niet	  meer	  de	  op	  een	  na	  lelijkste	  maar	  de	  lelijkste	  stad.	  Gevolg:	  leegloop	  van	  
ondernemers	  en	  inwoners	  die	  we	  niet	  hebben	  kunnen	  binden	  aan	  Nieuwegein	  en	  daardoor	  
een	  ongezonde	  demografische	  opbouw	  met	  alle	  gevolgen	  van	  dien.	  	  
	  
Voorzitter,	  dit	  is	  natuurlijk	  volledig	  uit	  zijn	  context	  gerukt	  en	  een	  doomscanario	  wat	  we	  als	  
raad	  kunnen	  voorkomen.	  	  
Met	  deze	  begroting	  doen	  we	  daartoe	  de	  eerste	  stap	  door	  over	  een	  toekomstvisie	  2025	  na	  te	  
denken.	  Op	  deze	  begroting	  	  zelf	  valt	  inhoudelijk	  weinig	  op	  te	  merken.	  Hij	  is	  goed	  leesbaar,	  
sluitend	  en	  voldoet	  prima	  aan	  de	  eisen	  van	  de	  provincie	  en	  	  de	  inhoud	  sluit	  prima	  aan	  bij	  de	  
afspraken	  uit	  het	  coalitieakkoord	  en	  de	  voorjaarsnota.	  Dat	  is	  mooi	  en	  helpt	  ons	  om	  die	  
kaderstellende	  en	  controlerende	  rol	  goed	  in	  te	  vullen.	  	  Kortom,	  prima	  binnen	  de	  lijntjes	  
gekleurd	  door	  het	  college.	  OK,	  een	  kleine	  misser	  met	  de	  dierenweides.	  Een	  onomkeerbaar	  
besluit	  dat	  we	  als	  volle	  raad	  middels	  een	  amendement.	  Jaja,	  we	  kunnen	  wel	  samenwerken,	  
weer	  recht	  zetten.	  	  
Kortom	  college	  dank	  voor	  deze	  begroting	  en	  ook	  dank	  aan	  de	  ambtelijke	  organisatie	  die	  het	  
afgelopen	  jaar	  hard	  heeft	  gewerkt.	  We	  vragen	  nogal	  wat	  in	  deze	  zware	  tijden.	  Ook	  volgens	  
deze	  begroting	  staan	  ze	  aan	  de	  lat	  voor	  14	  visies.	  Succes	  	  
	  
Voorzitter,	  
Wij	  maken	  ons	  ondanks	  al	  deze	  14	  visietrajecten	  als	  VVD	  wel	  wat	  zorgen	  en	  ik	  denk	  ook	  wel	  
enigszins	  terecht.	  Want	  wat	  is	  nu	  ons	  vertrekpunt.	  Onze	  stad	  is	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  tot	  een	  

 



complete	  mooie	  stad	  geworden	  daarin	  is	  veel	  geïnvesteerd.	  We	  konden	  bouwen	  wat	  geld	  
genereerde	  en	  het	  economisch	  tij	  zat	  mee.	  Maar	  dat	  is	  veranderd.	  Uit	  cijfers	  blijkt	  dat	  we	  op	  
de	  VNG	  ranglijst	  op	  252	  met	  een	  netto	  schuld	  per	  inwoner	  van	  bijna	  2600	  euro.	  Een	  
verdubbeling	  in	  korte	  tijd!	  De	  reservepositie	  is	  nu	  nog	  redelijk,	  maar...	  laat	  wel	  een	  
verslechtering	  zien.	  Als	  we	  niets	  doen	  is	  deze	  richting	  2025	  al	  aardig	  uitgeput.	  En	  we	  kennen	  
toch	  ook	  nog	  wel	  wat	  financiële	  risico’s	  met	  de	  transities.	  
	  
Het	  is	  dus	  goed	  dat	  we	  nu	  al	  aan	  de	  slag	  gaan	  met	  de	  Toekomst	  visie	  Nieuwegein	  2025.	  
	  
Wat	  dat	  betreft	  staan	  we	  WEL	  op	  een	  kantelmoment:	  gaan	  we	  die	  trend	  doorbreken	  en	  
blijven	  we	  een	  financieel	  sterke	  stad	  voor	  onze	  Nieuwegeiners	  of	  glijden	  we	  af,	  af	  naar	  een	  
doomscenario?	  Al	  jaren	  kunnen	  we	  uitspreken	  dat	  we	  financieel	  solide	  zijn	  en	  de	  laagste	  
lasten	  hebben	  in	  de	  regio.	  Maar	  kan	  de	  raad	  dat	  in	  2025	  nog	  steeds	  dit	  zeggen?	  	  
We	  zullen	  fundamentele	  keuzes	  moeten	  maken	  om	  die	  financieel	  gezonde	  stad	  voor	  onze	  
Nieuwegeiners	  te	  kunnen	  blijven.	  	  Een	  goede	  marsroute	  is	  dan	  belangrijk.	  Het	  speerpunt	  
‘Toekomstvisie	  Nieuwegein	  2025’	  is	  daarvan	  het	  startpunt.	  En	  zoals	  u	  de	  VVD	  kent	  zetten	  wij	  
graag	  deze	  route	  uit.	  We	  willen	  wel	  een	  discussie	  over	  taken	  aan	  deze	  visie	  koppelen.	  Een	  
visie	  stelt	  ons	  als	  raad	  in	  staat	  de	  juiste	  taken	  en	  voorzieningen	  te	  kiezen	  voor	  onze	  stad.	  Dus	  
wat	  doen	  we	  als	  gemeente	  nog	  wel	  en	  wat	  niet	  meer	  en…	  wat	  kunnen	  we	  overlaten	  aan	  
onze	  inwoners	  en	  ondernemers	  .	  We	  kunnen	  als	  overheid	  niet	  alles	  overeind	  blijven	  houden.	  
Zeker	  niet	  in	  het	  licht	  van	  de	  teruglopende	  reserves	  en	  de	  schuldenpositie.	  Daarom	  dienen	  
we	  samen	  met	  de	  SP,	  VSP	  en	  D66	  	  een	  motie	  in	  om	  te	  zorgen	  dat	  er	  zowel	  een	  
procesvoorstel	  komt	  voor	  het	  komen	  tot	  de	  visie	  als	  voor	  het	  afwegen	  van	  taken	  die	  bij	  die	  
visie	  horen.	  	  Motie	  Toekomstproof.	  	  
	  
In	  die	  visie	  zien	  wij	  als	  VVD	  vanzelfsprekend	  een	  paar	  elementen	  graag	  terug.	  	  
Zo	  zullen	  we	  onze	  economie	  moeten	  blijven	  stimuleren,	  het	  aantrekkelijk	  maken	  van	  onze	  
stad	  voor	  ondernemers	  om	  zich	  te	  vestigen	  of	  gevestigd	  te	  blijven	  op	  bijv	  het	  Klooster	  of	  in	  
de	  binnenstad.	  Ondernemers	  zorgen	  immers	  voor	  banen,	  banen	  zorgen	  voor	  werk	  en	  werk	  
zorgt	  voor	  besteedbaar	  inkomen.	  En	  het	  liefst	  geven	  ze	  dat	  weer	  uit	  in	  onze	  stad.	  Daarvoor	  
moeten	  we	  regels	  en	  belemmeringen	  wegnemen	  en	  de	  ondernemerslasten	  verlagen.	  Maar	  
ook	  een	  stad	  aanbieden	  die	  op	  orde	  en	  verzorgd	  is.	  En	  niet	  onbelangrijk	  VEILIG.	  	  In	  de	  
begroting	  staat	  nu	  een	  bezuiniging	  op	  de	  bermen	  zo	  ook	  voor	  de	  H-‐	  structuur.	  Het	  eerste	  
wat	  je	  tegenkomt	  als	  je	  Nieuwegein	  binnen	  rijdt.	  Maar	  wij	  willen	  de	  wethouder	  vragen	  om	  te	  
kijken	  of	  hij	  oplossingen	  kan	  vinden	  om	  de	  gehele	  H-‐structuur	  toch	  minimaal	  4	  keer	  paar	  jaar	  
te	  maaien.	  
	  
Als	  tweede	  thema	  zien	  we	  graag	  solide	  financieel	  beleid	  geoptimaliseerd	  naar	  de	  tijd	  van	  nu.	  
Dat	  betekent	  dat	  de	  visie	  ook	  echt	  leidend	  zou	  moeten	  zijn	  voor	  de	  dingen	  die	  we	  doen.	  En	  
er	  een	  financieel	  afweginsgkader	  bij	  hoort.	  We	  hoeven	  ook	  geen	  complete	  stad	  te	  zijn	  maar	  
complementair	  aan	  elkaar	  in	  de	  regio.	  Ook	  moeten	  we	  naar	  ons	  zelf	  kijken.	  Klein	  en	  
slagvaardig.	  Hierin	  worden	  al	  stappen	  gezet	  door	  samenwerking	  in	  de	  regio.	  Maar	  ook	  zo	  iets	  
simpels	  als	  kosten	  bijv.	  voor	  dit	  stadhuis.	  De	  wethouder	  was	  wat	  makkelijk	  in	  de	  commissie	  
over	  de	  oplopende	  kosten	  van	  het	  stadshuis	  van	  107.000euro.	  Wij	  roepen	  middels	  een	  
motie	  met	  PvdA,	  VSP,	  CDA,	  SP,	  GL,	  D66	  de	  wethouder	  op	  om	  toch	  nog	  eens	  goed	  te	  kijken	  
naar	  die	  kosten	  en	  tenminste	  een	  aanzienlijke	  verlaging	  te	  realiseren.	  	  
	  



Voorzitter,	  We	  hebben	  afgelopen	  periode	  een	  paar	  heel	  belangrijke	  besluiten	  unaniem	  
aangenomen	  om	  te	  zorgen	  dat	  onze	  inwoners,	  mochten	  zij	  onverhoopt	  zorg	  nodig	  hebben,	  
die	  ook	  zullen	  krijgen.	  	  
Er	  wordt	  ook	  meer	  en	  meer	  een	  beroep	  gedaan	  op	  zelfredzaamheid	  en	  de	  samenleving,	  
samenredzaamheid.	  Ook	  het	  begrip	  (burger)participatie	  is	  inmiddels	  niet	  meer	  weg	  te	  
denken	  uit	  de	  samenleving.	  Een	  richting	  die	  duidelijk	  in	  ons	  akkoord	  staat.	  De	  CDA	  motie	  
‘vertrouwen	  vergt	  lef’	  geeft	  weer	  een	  nieuwe	  dimensie	  aan	  die	  term.	  Het	  is	  ook	  wel	  heel	  
liberaal	  om	  die	  mogelijkheid	  neer	  te	  leggen	  bij	  de	  inwoners	  ook	  omdat	  we	  steeds	  meer	  van	  
hen	  vragen.	  We	  dienen	  daarom	  de	  motie	  mede	  in.	  
	  
De	  wijkplatforms	  ook	  een	  vorm	  van	  burgerparticiaptie.	  In	  de	  programmabegroting	  wordt	  
aangegeven	  om	  met	  de	  wijkplatforms	  te	  kijken	  wat	  hun	  rol	  wordt.	  Ik	  zou	  toch	  graag	  eerst	  de	  
discussie	  in	  de	  raad	  willen	  voeren.	  Welke	  rol	  vind	  de	  raad	  dat	  de	  wijkplatform	  zou	  moeten	  
hebben?	  Niet	  nog	  meer	  reconstructiebijeenkomsten	  omdat	  rollen	  niet	  helder	  zijn	  en	  
sommige	  wijkplatforms	  lijken	  zo	  af	  en	  toe	  wel	  actiegroep.	  Zo	  zijn	  ons	  inzien	  wijkplatforms	  
niet	  bedoeld.	  Natuurlijk	  is	  dit	  wederkerig.	  Ik	  vraag	  dan	  ook	  om	  een	  startnotitie	  naar	  de	  raad	  
te	  brengen	  alvorens	  in	  gesprek	  te	  gaan	  met	  de	  wijkplatforms.	  Ik	  zie	  graag	  een	  toezegging	  
hierop.	  
	  
Een	  laatste	  thema	  voorzitter.	  de	  aantrekkelijkheid	  van	  de	  stad.	  	  
Wat	  maakt	  het	  nu	  dat	  mensen	  hier	  willen	  wonen?	  Gesprekken	  in	  de	  stad	  leren	  ons	  dat	  het	  
gaat	  om	  zaken	  zoals	  centrale	  ligging	  is,	  lage	  lasten	  en	  bereikbaarheid	  met	  auto	  en	  fiets	  van	  
voorzieningen	  zoals	  winkel	  of	  arts.	  En	  ja,	  tot	  mijn	  verbazing	  werd	  ook	  het	  groene	  karakter	  
genoemd.	  
Maar	  ze	  haken	  wel	  af	  op	  een	  lege	  winkelcentra,	  hoge	  parkeertarieven	  en	  een	  verloederde	  	  
uitstraling.	  En	  vanzelfsprekend	  het	  onveiligheidgevoel.	  Die	  onderwerpen	  dreigen	  door	  alle	  
terechte	  aandacht	  voor	  andere	  onderwerpen	  onder	  te	  sneeuwen.	  We	  moeten	  daar	  echt	  
voor	  waken	  als	  raad.	  Voorzitter.	  
	  
Voorzitter,	  ik	  begon	  dit	  betoog	  met	  een	  doomscenario.	  Maar	  eindig	  met	  uit	  te	  spreken	  dat	  
wij	  als	  VVD	  trots	  zijn	  op	  de	  stad.	  En	  dat	  moeten	  we	  als	  raad	  ook	  meer	  uitstralen.	  
We	  hebben	  zoveel	  moois	  te	  bieden.	  Een	  prachtig	  groot	  park,	  mooi	  historisch	  erfgoed,	  een	  
prachtig	  theater	  in	  een	  mooi	  stadscentrum.	  En	  zo	  nog	  veel	  meer.	  	  
Als	  VVD	  geloven	  we	  erin	  dat	  het	  uitdragen	  van	  al	  het	  moois	  naar	  buiten	  toe	  een	  positief	  
effect	  zal	  hebben	  op	  zaken	  zoals	  de	  economie,	  de	  huizenmarkt	  en	  werkgelegenheid.	  Kortom	  
meer	  citymarketing.	  Want	  waar	  woont,	  werkt	  of	  verblijft	  u	  nu	  het	  liefst.	  In	  een	  stille	  grijze	  
stad	  of	  in	  een	  actieve	  en	  innovatieve	  stad.	  In	  een	  naar	  binnen	  gerichte	  stad	  of	  een	  stad	  die	  
uitstraalt	  dat	  zij	  trots	  is.	  Ik	  weet	  het	  wel.	  U	  ook?	  En	  daarom	  zullen	  wij	  als	  VVD	  het	  initiatief	  
nemen	  om	  met	  partijen	  uit	  de	  stad	  en	  hopelijk	  ook	  met	  leden	  van	  onze	  raad	  de	  komende	  
periode	  	  een	  plan	  uit	  te	  werken	  hoe	  wij	  Nieuwegein	  weer	  beter	  gaan	  vermarkten	  en	  
Nieuwegeiners	  weer	  trost	  of	  trotser	  kunnen	  laten	  zijn	  op	  Nieuwegein.	  Kortom	  
VERNIEUWEND	  NIEUWEGEIN.	  	  
	  
Dank	  u	  wel	   	  
	  
	  


