Inbreng Programmabegroting 2020 Progressief Pijnacker- Nootdorp
Tijdens de bespreking van de Kadernota heeft Progressief Pijnacker- Nootdorp aandacht gevraagd om in deze
economisch gunstige tijd en de structurele positieve financiën van onze gemeente- sterker te gaan investeren
in onze gemeente. Investeren in het op korte termijn oplossen van vraagstukken in het sociaal domein en op
lange termijn te investeren in duurzaamheid, groen en nieuwe sociale, sportieve en culturele functies in onze
gemeente.
Wij maken onze keuzes voor de gemeente altijd langs de principes van sociaal en duurzaam. Zorgt dit voorstel
voor een sociale en duurzame gemeente? En dat doet onze fractie ook met de beoordeling van de begroting.
Met deze begroting zet onze gemeente in op het uitvoeren van het huidige beleid met extra geld voor groen,
participatie, veiligheid, cultuur en georganiseerde sportvoorzieningen. De begroting biedt voldoende middelen
om de huidige gestelde doelen en de reeds bekende stijging van kosten in het sociaal domein op te kunnen
vangen. In het sociaal domein neemt de complexiteit en de hoeveelheid vraagstukken toe. Tot wanneer
kunnen wij deze groeiende vraag aan? In een artikel van Binnenlands Bestuur lazen wij: Tekorten voor
Jeugdzorg en Wmo zijn het nieuwe normaal geworden voor gemeenten. Gelukkig kunnen wij deze tekorten
opvangen, maar ook voor ons is dit het nieuwe normaal geworden. In onze gemeente neemt in het sociaal
domein de complexiteit en de hoeveelheid vraagstukken toe. Als je op zoek gaat naar manieren om kosten te
beheersen in het sociaal domein valt ons in onderzoeken en adviezen op dat zij vooral meegeven dat
gemeenten het eigen inzicht grondig moeten vergroten in de kostenstijging en in het daadwerkelijk gebruik van
voorzieningen in het sociaal domein. Wij zijn benieuwd of het college hier ook voor onze gemeente
meerwaarde in ziet. Wij maken ons zorgen dat door de oplopende tekorten in het sociaal domein uiteindelijk
kwetsbare inwoners die hulp hard nodig hebben in de knel kunnen komen en dat moeten we met onze raad
zien te voorkomen.
De begroting zorgt voor het in stand houden en beter beheren van het groen in onze gemeente. Dat vinden wij
heel belangrijk. We moeten het groen beschermen. Ook willen wij het groene karakter van onze gemeente nog
verder versterken. Wij willen graag meer groen in de wijken. In het groene buitengebied van onze gemeente
wordt veel gesport. Dit zijn sporters die dit ongeorganiseerd doen, zoals hardlopen, wandelen en fietsen. Dit is
een laagdrempelige manier van sporten. Tegelijkertijd is er in onze gemeente weinig aandacht voor deze grote
groep en staan wij er slecht op als het gaat om het hebben van een beweegvriendelijke omgeving. Uit
onderzoek blijkt dat dit juist maakt dat beginnende sporters er weer snel mee stoppen. Dit willen wij
voorkomen en dienen hiervoor een motie in die oproept te onderzoeken wat wij voor deze relatief grote groep
sporters in onze gemeente kunnen doen.
Wij kijken uit naar de plannen van de gemeente voor het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Zoals
al bij de Kadernota aangegeven heeft onze fractie vertrouwen in deze plannen. Wij willen onze inwoners
geholpen worden bij de stappen die zij willen zetten bij het verduurzamen. Bij de duurzaamheidslening hebben
wij het maatwerk-advies als middel genoemd om je eigen huis te verduurzamen. Er wordt dan door een
deskundige heel precies naar 1 woning gekeken. Aangezien veel woningen gelijk zijn en/of op dezelfde wijze
zijn gebouwd denken wij dat een onze inwoners ook op weg kunnen helpen met een collectief advies. Wij
willen een deskundig bureau vragen om duurzaamheidsadviezen op te stellen voor woningtypen waarvan er
veel in onze gemeente staan. We willen beginnen met de wijk Gravenhout en als het collectief advies daar
nuttig wordt gevonden willen we dit uitbreiden naar de rest van de gemeente. De bewoner weet dan welke
maatregelen hij zelf kan nemen om zijn huis duurzamer te maken en zijn energierekening te verlagen.
Zoals al door andere sprekers aangegeven heeft onze raad de ambitie in deze periode om de gemeentelijke
lasten voor onze inwoners te verlagen. We waren daar al mee bezig in een politieke discussie over de
afschaffing van hondenbelasting of de verlaging van de OZB. Helaas werden we ingehaald door een
noodzakelijke stijging van 20% van de afvalstoffenheffing. Door deze stijging vindt onze fractie het
onverantwoord om in deze begroting nu andere lasten te verlichten en deze sterke stijging van de
afvalstoffenheffing door onze inwoners te laten ophoesten. Daarom kiezen wij er ook voor om voor de
komende twee jaar de afvalstoffenheffing minder hard te laten stijgen én voor december met spoed Het
Nieuwe Inzamelen te agenderen om de kosten voor afvalinzameling zo snel mogelijk weer te laten dalen.

We zitten in een situatie waarin de financiën goed op orde zijn. Wij kijken vooruit op de lange termijn en willen
concreet investeren in onze gemeente. Voor een sociale, duurzame gemeente waarin mensen voorop staan en
waar we samen zorgdragen voor onze inwoners die dit nodig hebben.

