Bezuinigingen gemeente Duiven
Dinsdag 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad van Duiven de koers uitgezet richting door te voeren
bezuinigingen. In afwijking met de normale gang van zaken was in deze opzet het geld (de te
realiseren bezuiniging dus) leidend en niet beleidswensen en richtingen.
Voor GroenLinks waren bezuiniging op:


groenonderhoud in het Horsterpark;



het afblazen van het verkeersveilig maken van de van Dorth tot Medlerstraat;



bezuinigen op het sociaal domein;



het schrappen van een substantieel bedrag bedoeld voor circulaire economie en duurzaamheid;

punten waarin GroenLinks zich niet kon vinden. Samen met de SP is een alternatief bezuinigingsplan opgesteld en als amendement ingediend. Helaas heeft dit het niet gehaald en is een voorstel
vanuit de coalitiepartijen overgenomen waarin bovengenoemde bezuinigingen wel zijn opgenomen. Uiteraard met onze stemmen (en die van alle oppositiepartijen) tegen.
Hieronder is onze 5 minuten pitch opgenomen.

Koers GroenLinks richting een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024
Langzaam krabbelen we op uit de Lockdown; een onzekere en surrealistische periode. Een
periode waarin toch ook vele mooie dingen gebeurden. Zo werd opnieuw duidelijk hoe groot de
creativiteit en gemeenschapszin van inwoners en ondernemers in onze dorpen is. Initiatieven
komen spontaan en zonder opgelegde regeltjes van de grond. Van alle kanten wordt ruimhartig
hulp geboden aan degenen die dat nodig hebben. Wij wensen van harte, en hopen velen met
ons, dat dit in het 'nieuwe normaal' een vanzelfsprekendheid is.
De Coronacrisis is oorzaak dat we nu digitaal bijeen zijn en dat de normale cyclus voor de
begroting in Duiven is aangepast. Daarom kijken we vandaag niet vooruit op basis van een
voorjaarsnota, maar is helaas de penibele financiële positie leidend. Het mag duidelijk zijn; de
gemeentelijke inkomsten en uitgaven zijn niet in evenwicht. En dat leidt tot problemen. Een
probleem dat een deel van onze inwoners maandelijks meemaken, vrezen wij.
Het miljoenen tekort wordt vooral veroorzaakt door Jeugdzorg en de WMO zo is aangegeven.
Oorzaak: de door het Rijk opgelegde taken staan niet in verhouding met de kosten die daarvoor
moeten worden gemaakt. Een probleem voor vele gemeenten, waaronder Duiven, die hierdoor
min of meer worden gedwongen zichzelf 'kapot' te bezuinigen.
Vandaag dus het voorstel van ons college hoe zij denkt daaraan invulling te gegeven. GroenLinks
steunt in basis de daarin gehanteerde gedachtegang; het intact houden van de sociale structuren
en maatschappelijke netwerken. Wel zijn wij van mening dat waar budgetten niet volledig
worden gebruikt, het niet besteedde geld wordt gebruikt voor de bezuiniging. Daarbij denken wij
aan aframing van het budget 'Kleur uw buurt', maar ook door bijvoorbeeld het anders organiseren van de 'Dialoog en Doorpak weken'; 1x per 2 jaar in plaats van elk jaar.
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Geen sympathie heeft GroenLinks voor de keuzes waardoor zwakkeren worden getroffen. En dan
hebben wij het over het groenonderhoud Horsterpark, dit treft een kwetsbare groep mensen,
maar ook over het verder materialiseren van de WMO, waar juist mensen nodig zijn in plaats van
voorzieningen.
Stopzetten van informatie richting de inwoners vergroot de afstand tussen inwoners en gemeente (stoppen informatie in Duiven Post), vinden wij. En hoe serieus neem je inwoners wanneer er
na intensieve participatieronden voor de tweede keer een project wordt afblazen (reconstructie
Burgemeester van Dorth tot Medlerstraat/Eltensestraat). Pak de verkeersonveiligheid aan waar
nodig en doe dat niet waar dat niet nodig is.
Het vooraf inboeken van participatie als een bezuiniging zien wij niet direct als ideale opmaat
met en richting inwoners.
Het zal niemand verbazen dat GroenLinks de bezuiniging op Circulaire economie absoluut niet
ziet zitten: Temporiseren leidt tot verdere achteruitgang en schade aan het ecosysteem. In 2018
en 2019 is door deze raad een breed gedragen Raadsprogramma en een motie aangenomen
waarmee heldere ambities worden gesteund. Ons motto is dan ook: 'Vol gas' er tegenaan om de
Circulaire economie vorm en inhoud te geven.
Ook zijn wij op zoek gegaan naar andere, niet in pakket A of B opgenomen mogelijkheden.
Afgelopen november zijn ons bezuinigingsvoorstellen aangereikt. Punten die GroenLinks van
daaruit wil inbrengen worden vooral in 'eigenhuis' gezocht. Dit zijn onder andere de eindejaaruitkering voor Raadsleden, presentiegelden voor wethouders en inkrimpen van Wethoudersformatie.
Het bedrag richting onze ambtelijke organisatie 1Stroom groeit jaarlijks. GroenLinks vindt dat het
tijd wordt deze ontwikkeling, net als bij de andere Gemeenschappelijke regelingen, kritisch te
bekijken en daaraan grenzen te gaan stellen.
Samen met de Socialistische Partij heeft onze fractie een concreet en cijfermatig onderbouwd
voorstel ingebracht. Daarmee is tevens de mogelijkheid gecreëerd om de OZB-belasting minder
te laten stijgen, wat leidt tot meer spreiding van de lasten.
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Fractie GroenLinks, Duiven
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