
Toespraak D66: Perspectiefnota 2019 - 2022 

Voorzitter, 

Na de miljoenennota in Den Haag is het vandaag tijd voor de Perspectiefnota van 
Gorinchem. En net zoals bij de miljoenennota gaat het ook bij de Perspectiefnota om de 
vraag: wat schiet de burger hier nou mee op? Vanuit die blik heeft D66 de plannen in deze 
perspectiefnota beoordeeld. We zullen u weliswaar niet bevragen op allerlei 
koopkrachtplaatjes, maar we gaan er wel van uit dat onze inwoners erop vooruit gaan. Bij 
D66 noemen we dat kansen voor alle Gorcumers.  

Aangezien de spreektijd beperkt is, trap ik meteen af met een stukje financiën. Wat opvalt 
is dat er scherp aan de wind wordt gevaren: de exploitatie is meerjarig sluitend op een 
bedrag van 0 euro. Oftewel: aan het eind van de rit houden we geen euro over, maar geven 
ook geen euro teveel uit. De plannen kosten dus een hoop geld! Maar is dat wel echt zo? 
Als we een slag dieper kijken, dan zien we dat er veel stortingen zijn in 
bestemmingsreserves. Oftewel: gelden die we alvast in een potje stoppen, zonder dat we 
weten wat we er precies mee gaan doen. Met als gevolg dat die financiële ruimte nu niet 
als vrij besteedbaar in de boeken staat.  D66 ziet dit liever anders: eerst plannen, dan 
geld. Natuurlijk is sparen voor een specifiek doel niet erg. Maar het mag geen trend 
worden dat we allerlei reserves vormen, omdat de plannen nog niet bekend zijn. Het gaat 
hier om het budgetrecht van de raad. Het moge duidelijk zijn dat D66 hier de komende 
jaren kritisch op zal zijn.  

Dan, voorzitter, iets waar D66 al lang naar uitkijkt als het gaat om financiën: het afromen 
van de torenhoge weerstandscapaciteit ten gunste van structurele ruimte in de exploitatie. 
Een onderwerp dat hier in deze raad vele hoofdbrekens heeft gekost, maar het resultaat is 
er! Het moge duidelijk zijn dat D66 hier blij mee is. Door herfinanciering van dure leningen 
en dat te dekken uit de extra ruimte in de algemene reserve gaan we verstandig om met 
gemeenschapsmiddelen. Hierdoor ontstaat ruimte om te investeren. En die investeringen 
zijn er: een flinke sportzaal in Hoog Dalem, gezondheidsprogramma’s om armoede te 
voorkomen, extra investering in citymarketing, meer onderwijsvoorzieningen in Hoog 
Dalem, aanpak van de Banneweg, fietsparkeerplekken in de binnenstad en de renovatie 
van De Nieuwe Doelen als cultureel podium. Een voor een plannen waar D66 met interesse 
naar uitkijkt.  

Toch zijn er ook enkele plannen die de plank lijken mis te slaan. Ik licht er een paar uit, 
met het verzoek aan het college om hier extra toelichting op te geven: 

Om te beginnen de schotbalkenloods. Daar wil het college 50 duizend euro aan uitgeven, 
omdat in het vestingplan zou zijn aangegeven dat dergelijke loodsen de identiteit van de 
binnenstad versterken. Die onderbouwing klopt echter niet, want er staat in het 
vestingplan niets over schotbalkenloodsen. Dus rest de vraag: waarom is dit noodzakelijk? 

Dan de noodknop mantelzorg, die doet lijken alsof we de knop hebben gevonden. Maar in 
essentie gaat het om 5 duizend euro voor gesprekken met cliënten. Een onderzoekje dus. 
Rest ons de vraag: is zo’n onderzoek nog noodzakelijk, wetende dat heel veel materiaal al 
voorhanden ligt? Uit allerlei landelijke onderzoeken blijkt dat inzet op respijtzorg loont. 
Niet alleen door handjes toe te voegen bij overbelasting maar ook meer bekendheid geven 
aan respijtzorg. 

 Iets anders is de energiecoach die we gaan aantrekken om de wijken in te gaan, terwijl er 
al heel wat energiecoaches vrijwillig mensen helpen om duurzamer met energie om te 



gaan. Dit lijkt dus erg krom en de vraag is: waarom gaan we betalen voor iets wat 
vrijwilligers al doen? Waar we overigens als D66 dankbaar voor zijn! 

Voorzitter, gelet op de tijd ga ik nu over tot het inleiden en indienen van onze moties. Het 
zijn er in totaal drie. 

Onze eerste motie heet ‘doorgaan met hbo ICT’ en verzoekt het college om positief te 
reageren op de subsidieaanvraag om deze opleiding te accrediteren. De opleiding is 
daarnaast volop in ontwikkeling. Zo worden er twee uitstroomrichtingen ontwikkeld: 
software development & netwerk- en systeembeheer. Kortom: mooie kans om hbo 
onderwijs in de stad verder te verstevigen. Het gaat om een bedrag van 25 duizend euro 
die aan de gemeente wordt gevraagd. Aangezien de opleiding tot op heden door het 
onderwijsveld en bedrijfsleven is opgezet, lijkt het ons niet meer dan redelijk om de 
initiatiefnemers als overheid verder vooruit te helpen.  Wel willen er de voorwaarde aan 
stellen dat de opleiding ook daadwerkelijk in Gorinchem blijft de komende jaren, maar dat 
spreekt misschien voor zich. De motie luidt als volgt: 

[motie: doorgaan met hbo ICT] 

De tweede motie gaat over het aftoppen van de externe inhuur. We hebben begrepen dat 
er op dit moment geen spelregel bestaat die de hoogte van de externe inhuur bepaalt i.r.t. 
de vaste formatie. Met zo’n spelregel houd je als bestuur grip op de externe inhuur, die 
wie al een hele tijd zijn kwijtgeraakt. Gelukkig wordt de wens om externe inhuur te 
verminderen wel breed gedragen. Om daar concrete invulling aan te geven verzoeken wij 
het college om in het HRM beleid een spelregel op te nemen die de maximale hoogte van 
de externe inhuur bepaalt. De motie luidt als volgt: 

[motie: spelregel voor externe inhuur] 

Onze derde motie heet ‘subsidioloog die weet wat ie moet doen’. Er worden in deze 
perspectiefnota vele fte’s aangekondigd, waaronder die voor subsidioloog: iemand die dag 
in dag uit subsidies binnenhaalt. Wij vinden dit een goede stap, zeker na het lezen van de 
toelichting die het college geeft. Ik citeer: “Het inzetten van een zogenaamde subsidioloog 
die precies weet waar, wanneer en hoe de gemeente subsidies kan verwerven”. Het enige 
wat nog ontbreekt is een prestatieafspraak die hieraan is verbonden. In onze motie 
verzoeken we het college om deze afspraak te maken, zodra we de subsidioloog hebben 
gevonden. De motie luidt als volgt: 

[motie: subsidioloog die weet wat ie moet doen] 

Dankuwel, voorzitter. 


