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Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e Programmarapportage 2007, (07RAAD0403)
SP: Vindt de programmarapportage een handig boekwerk. De punten worden duidelijk uitgelicht en het
is makkelijker leesbaar dan voorheen. De prorap geeft een redelijk duidelijk beeld. Wel staat de SP
sceptisch ten opzichte van het raadsvoorstel want er is weer een overschot, net als vele jaren hiervoor. Er
is geld geleend voor realisatie van de centrale huisvesting en er wordt hiervoor gereserveerd. De SP
overweegt een amendement in te dienen met een voorstel om geen 2 miljoen maar 1.750.000 euro te
reserveren. De fractie vraagt welke gevolgen dit zou hebben en vraagt de andere fracties naar hun mening
hieromtrent. PvdA: Heeft waardering voor de prorap. Het gekozen model ziet er aardig uit. Wel zou de
fractie nog meer hierin behandeld willen zien zoals o.a. de voorgang van het ingezette beleid, speerpunten
en de stand van de begroting (incl. afwijkingen). Dit moet later nog maar eens bekeken worden. De
fractie zal het voorgenomen amendement van de SP niet steunen. Bij de voorjaarsnota is een motie
aangenomen om middelen te betrekken bij de begroting t.b.v. het inzetten van nieuw beleid. De PvdA
hoopt nu op voldoende steun hiervoor. De fractie wil de apparaatskosten voor de RSD niet structureel
inboeken, wel voor 2 jaar. De RSD zal een budgettaire neutrale koers moeten varen. D66: Is verrast door
het mogelijke amendement van de PvdA en vraagt of dit past binnen de beleidslijn t.a.v. mee- en
tegenvallers. De PvdA antwoordt, dat via de aangenomen motie is besloten om de financiële ruimte bij
de begrotingsbehandeling te bekijken en derhalve past het voorstel hierbinnen. ChristenUnie/SGP: De
prorap kan nog iets uitgebreider, maar we zijn op de goede weg. Er zijn gaande de behandeling al veel
vragen gesteld, welke beantwoord zijn. Voordat de fractie kan ingaan op het mogelijke amendement van
de SP wil de fractie weten waaraan de SP niet te reserveren bedrag wil besteden. De fractie heeft moeite
met de structurele tekorten van de RSD. De fractie gaat akkoord met de reservering voor de centrale
huisvesting en het 4e kwadrant. De fractie is altijd tegen de plannen geweest, omdat het niet zeker was dat
het autobedrijf verplaatst kon worden. De fractie heeft er nu vertrouwen in dat dit door kan gaan. De
fractie gaat niet akkoord met de kosten voor het Azijnhuisje. De SP antwoordt, dat nog niet nagedacht is
over een besteding van het niet te reserveren geld. De fractie tracht eerst een meerderheid voor het
amendement te vinden. ChristenUnie/SGP: Wat is de achterliggende gedachte voor de hoogte van het
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bedrag en welk beleid wordt hier dan mee gefinancierd? SP: Wij hebben het gevoel dat niet alles
gereserveerd behoeft te worden. Leefbaar Zeist: De prorap is een prima rapportage al hebben de
indicatoren een beperkte scoop. Er is een groot overschot. Er blijft weer veel over wat gereserveerd
wordt. T.a.v het amendement van de PvdA merkt de fractie op, dat deze geen geld wil reserveren voor
punten van de B-lijst, want deze is al weer verouderd. T.a.v. het amendement van de SP wordt
opgemerkt, dat er inderdaad wel wat minder gereserveerd behoeft te worden. CDA: Met deze prorap is er
meer sturingsinformatie beschikbaar. Over de besteding van de reservering kan pas besloten worden bij
de vaststelling van de jaarrekening, dan pas zijn de bedragen definitief. Deze kunnen nu nog niet besteed
worden. De fractie zal het amendement van de PvdA derhalve niet steunen. Over het amendement van
de SP wil de fractie nog nadenken. PvdA: Financieel wordt op een grote rots gebouwd. Er is een sterke
behoedzaamheid. Wij vinden het verantwoord om wat extra geld in te zetten. De SP merkt op dat er 2
miljoen gereserveerd gaat worden. Is dat dan niet zeker? VVD: Vindt de prorap overzichtelijk. Voor de
postafhandeling is in 2003 een motie ingediend. Er zou een plan van aanpak komen en de fractie verzoekt
een reguliere terugkoppeling over de afhandeling van de post. De lange termijnen zijn moeilijk uit te
leggen aan de burgers. Het amendement van de PvdA is gebaseerd op voorlopige cijfers. Bij de
jaarrekening blijkt pas hoeveel geld er over zal blijven. We willen hierop niet nu al zinspelen. Bij de
voorjaarsnota is afgesproken om mogelijke punten van de B-lijst in te zetten. Wij zien deze ruimte niet.
De RSD heeft structurele verliezen. Wij zullen de RSD kritisch blijven volgen op hun bestuurlijke
kwaliteiten. PvdA: We hebben onze financiële zaken op orde. We hebben dit inzicht dankzij de prorap.
Wij willen een deel van het overschot nu inzetten. VVD: Er is pas geld over bij de vaststelling van de
jaarrekening. Pas dan zijn alle bedragen definitief. Wij zien nog wel beren op de weg tot die tijd. D66:
Vindt de titel ‘In één oogopslag’ goed klinken maar ziet nog wel wat vuiltjes zoals niet goed onderhouden
bruggen en de reservering voor de centrale huisvesting. De fractie is het niet eens met dit project. Ook
zijn er extra kosten voor communicatie en wordt er een eigen bijdrage bij het leerlingenvervoer gevraagd.
Dat belemmert wellicht de vrijheid van schoolkeuze. Er is wel een gunstig beeld want er blijft geld over.
T.a.v. het amendement van de PvdA nodigt D66 deze fractie uit om samen met de raadsleden een
wensenlijstje op te stellen. Seyst.nu: De prorap geeft een helder beeld. Wij zijn verbaasd over de
reservering voor de centrale huisvesting. Dat is volgens ons niet nodig want er zijn hiervoor al middelen
geoormerkt. De RSD dient zelf de eigen problemen op te lossen. Hiervoor hoeft de gemeente niet
structureel geld vrij te maken. Het amendement van de PvdA vinden wij sympathiek. GroenLinks:
Vraagt of de SP van plan is de middelen incidenteel of structureel te gaan inzetten. Afhankelijk van de
inzet wil de fractie bepalen of hiermee akkoord gegaan kan worden. SP: Wilde alleen het gevoelen van de
raad peilen. GroenLinks: Kan alleen hierover beslissen als bekend is waaraan het geld besteed wordt
want er is ook nog een verantwoordelijkheid t.a.v. de horizonfinanciering. Dat moet eerst goed geregeld
worden. Wij willen snel aan het inzetten op de punten van de B-lijst toekomen. Leefbaar Zeist: Er is een
goed solide financieel beleid. In het bedrijfsleven moet je winst maken, maar een gemeente moet geen
overschotten genereren. Daarmee moeten we zorgvuldig omgaan. VVD: Wijst op de jaren na 2011. We
moeten niet te veel alleen naar de korte termijn kijken en realistisch zijn. PvdA: Wil dat de nieuwe raad in
2010 structureel op nieuw beleid kan inzetten. Eerst moet daarom de stelpost op 500.000 euro gebracht
worden. Daarna kan verder gekeken worden. VVD: Stelt dat met de stelpost voor de horizonfinanciering
maar 50% van het huidige coalitieakkoord uitgevoerd kan worden. GroenLinks: We moeten geen geld
oppotten, maar het geld structureel beschikbaar maken. De fractie van Seyst.nu vraagt welke beren de
VVD na 2011 op de weg ziet. VVD: Dit zal bij de begrotingsbehandeling later vanmiddag aan de orde
komen.
Cees Berkhout: Voor de overschotten is er een systematiek t.a.v. het opeten van het eigen vermogen. Je
kan het geld afstorten en een bestemming meegeven. Hiermee kunnen mogelijke tegenvallers opgevangen
worden. Voor de te verwachten tegenvallers vanaf 2012 wordt volgens de Berkhoutnorm geld afgestort.
Dat moeten we eerst realiseren, voordat we punten van de B-lijst kunnen inzetten. Er waren positieve en
negatieve kanttekeningen bij de programmarapportage. De negatieve opmerkingen zullen wij bekijken en
waar mogelijk verbeteren. T.a.v. de postafhandeling wordt opmerkt, dat er in 2008 een plan van aanpak
komt. De terugrapportage vindt plaats via het vragenuurtje van de raad.
Seyst.nu vraagt wat met de incidentele meevallers gedaan wordt. De SP heeft geen antwoord gekregen of
het desastreuze gevolgen heeft als niet alles in de reserve wordt gestopt.
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Cees Berkhout: Er is geen duidelijk onderscheid tussen incidenteel en structureel. Iets wat incidenteel is,
kan structureel worden of andersom. Als slechts 1,7 miljoen afgestort wordt, wordt getornd aan gemaakte
afspraken. Er moet dan in de toekomst een groter gat gevuld worden.
SP: Wij stellen voor slechts 250.000 euro minder te reserveren. Dat kan toch geen desastreuze gevolgen
hebben? PvdA: Wij willen de tekorten op de RSD niet structureel inboeken. Daarop hebben wij geen
antwoord gekregen.
Koos Janssen: Merkt t.a.v. de reservering voor de centrale huisvesting op, dat er democratische
besluitvorming heeft plaatsgevonden. Sommige fracties hebben hiertegen nee gezegd of op onderdelen
tegen gestemd. Er vinden geen grote investeringen meer plaats in de huidige gebouwen. Hierop wordt
bespaard en dat kan dan weer voor de nieuwbouw gebruikt worden. Dat is aanvaardbaar ook wat het
archief betreft.
Seyst.nu vraagt of dit een geoormerkt bedrag is.
Koos Janssen: Voor de korte termijn is dit niet voorzien. Wij willen bepaalde bedragen nu niet benutten
en uitgesteld gebruiken voor de nieuwbouw.
Joke Leenders: De apparaatskosten van de RSD zijn verkeerd ingeschat. Dit wordt alsnog uitgevoerd.
Ook waren er extra kosten bij de RSD als gevolg van het geweldsincident, tevens wordt het tekort van
2006 ingelopen. Het is dus een indexering en een inhaalslag. De gewijzigde verdeelsleutel over een aantal
jaren van het i-deel wordt bij de begrotingsbehandeling aan de orde gesteld.
D66: Vraagt wanneer het college met een dekkingsvoorstel komt voor het onderhoud van bruggen.
Joke Leenders antwoordt dat binnen de bestaande onderhoudsbudgetten dekking wordt gezocht.
Aan het eind van dit debatpunt wordt geconstateerd, dat de programmarapportage voldoende aan de
orde is geweest en doorgeleid kan worden naar de raad van 6 november a.s.
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Raadsvoorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2008 (07RAAD0362)
1e debattermijn raadsfracties voor het geven van visie en mening over de begroting en aankondiging
indiening eventuele wijzigingsvoorstellen
PvdA: Zoals bekend, is het voor de PvdA van groot belang dat wij de komende jaren een paar
uitdagingen aangaan. Voor ons is het belangrijk dat we in Zeist de boel bij elkaar houden. We moeten
belangrijke dingen doen om de samenleving verder te helpen de komende jaren. Op zaterdag 20
november mocht ik in het kader van de wereldreis door Zeist eten bij een Afghaans gezin - een moeder
en twee dochters - in de Irenelaan in Kerckebosch. Ik heb samen met mijn collega mevrouw Verbeek van
de VVD genoten van de gastvrijheid van deze mensen. Maar ook vertelden zij ons dat zij ’s avonds niet
de straat op durven omdat het daar onveilig is. Dat anderen de baas zijn op straat. En we hebben het hier
over Zeist … niet over Kaboel … Dat is ontoelaatbaar en daar willen wij wat aan doen. Namens mijn
fractie wil ik de ambtelijke staf complimenteren met deze begroting. De voorjaarsnota is hier volledig in
verwerkt en daarmee worden er de komende jaren grote stappen vooruit gemaakt om verbeteringen in
Zeist mogelijk te maken. Ik noem er een aantal: Zo is de formatie leerplichthandhaving uitgebreid.
Daarmee wordt een nog striktere aanpak van het schoolverzuim en schooluitval mogelijk. Jongeren horen
op school te zijn of aan het werk. Dan de laaggeletterdheid Circa 4000 Zeistenaren hebben moeite met
lezen en schrijven. Daarbij gaat het niet alleen om allochtone burgers, maar ook om veel autochtone
Zeistenaren. Al deze mensen hebben veel moeite om mee te komen in onze samenleving. Er is een
belangrijke start gemaakt met het terugdringen van de jeugdcriminaliteit in Zeist. We willen het niet
accepteren dat Zeist de zesde stad van Nederland is op het gebied van de jeugdcriminaliteit. Met enerzijds
een sociale aanpak om jongeren kansen te bieden en anderzijds een repressieve aanpak (de
interventiemethode) willen we deze periode die jeugdcriminaliteit fors terugdringen. De PvdA-fractie
steunt dit voluit en zal grote aandacht houden voor de aanpak van die jeugdcriminaliteit. Ook is met
ingang van dit jaar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Zeist ingevoerd. Dit is succesvol gebeurd,
waar de PvdA heel verheugd over is. Wel zien we nog problemen bij de indicering en in de personeelstekorten bij de zorginstellingen die het uiterste zullen blijven vragen van de gemeente. Er is nog veel
onduidelijk op dit moment en daarom wil de PvdA wil daarom dat het geld dat de komende jaren
overblijft gereserveerd blijft voor de WMO om mogelijke problemen over een aantal jaren te voorkomen.
Ons uitgangspunt daarbij is dat iedereen mee kan doen in Zeist en mensen de zorg krijgen die zij nodig
hebben. Tenslotte wordt er hard gewerkt om de Sociale Werkvoorziening Zeist weer een gezond bedrijf
te maken, waar de medewerkers trots op kunnen zijn. Om het bedrijf de kans te bieden haar positie
structureel te verbeteren stelt de gemeente de komende jaren meer dan 2 miljoen euro beschikbaar en is
ook een voorkeursbehandeling voor SZW bij aanbestedingen uitgewerkt. Dat zijn wij de medewerkers
van de SWZ verplicht en de PvdA is daarover zeer te spreken. Aan de andere kant willen we met onze
eigen gemeentelijke organisatie toe naar een meer klantgerichte, slagvaardige en kleinere organisatie.
Daaruit moet ook deels de financiering van de plannen van het coalitieakkoord voortkomen. We beseffen
welke inzet we hiervoor vragen van de organisatie en het college, maar we kennen ook het belang. Niet
slechts voor de financiering van het akkoord, maar ook voor de toekomst van de organisatie en de
toekomst van Zeist zijn we met een belangrijk traject bezig.
Waar staan we financieel met deze begroting na de financiering van dit deel van het coalitieakkoord?
• We hebben te maken met een sluitende meerjarenbegroting; een van de belangrijkste peilers van een
goed financieel beheer van de gemeenten.
• In de tweede plaats laat de 2e programmarapportage 2007 slechts een zeer beperkt aantal
overschrijdingen zien.
• In de derde plaats is het weerstandsvermogen, het vermogen om onverwachte tegenvallers op te
vangen, in Zeist is goed te noemen.
Als we daarbij optellen dat bij het onderzoek naar de jaarrekening 2006 is gebleken dat de gemeente Zeist
structureel “in control” is, kunnen we van een gezonde situatie financiële situatie spreken.
De PvdA-fractie is zoals gezegd zeer te spreken over de manier waarop de uitvoering van het
coalitieakkoord is verwerkt in deze begroting. Dat neemt echter niet weg dat onze ambities om de
problemen van Zeist aan te pakken overeind blijven en wij ook zaken die nu nog niet uitgevoerd kunnen
worden omdat er geen geld voor is (de bekende B-lijst van deze voorjaarsnota) heel belangrijk blijven
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vinden. Dat kan geen uitstel dragen tot volgend jaar, want dan zijn we al weer halverwege deze
raadsperiode. Daarvoor hebben we met een meerderheid van deze raad een motie aangenomen bij de
voorjaarsnota. We willen echt iets tot stand brengen, de boel in Zeist bij elkaar houden. Met name op het
gebied van toezicht op veiligheid en het milieubeleid reiken onze ambities verder dan deze begroting, hoe
goed deze ook is. De fractie van de PvdA acht verdere investeringen op die terreinen dringend wenselijk.
En om dat ook mogelijk te maken hebben we een oplossing gezocht. De begroting 2008 is een degelijke.
Zo degelijk dat we dit zelfs iets te behoedzaam vinden. Met alle complimenten die we maken vindt de
fractie van de PvdA dat er wel degelijk ruimte is om iets verder te kijken en de samenleving in Zeist
duidelijk te maken dat het ons ernst is om verbeteringen aan te brengen. Daarom wil de PvdA een aantal
voorstellen doen om verder in de samenleving te investeren. Samen met een extern deskundige hebben
we een nadere analyse gemaakt welke mogelijkheden er zijn om verdere investeringen te doen. Ten eerste
gaat het daarbij om de behoedzaamheidsreserve. De gemeente Zeist hanteert een beleid, waarbij de
behoedzaamheidsreserve in de algemene uitkering volledig wordt gereserveerd. Het gaat hierbij om een
structureel bedrag van € 750.000 per jaar. Deze reservering maakt onderdeel uit van de buffers in de
exploitatie (zie pagina 90 van de Programmabegroting 2008). Met ingang van 2008 is in de algemene
uitkering de behoedzaamheidreserve gehalveerd. Dit effect is niet verwerkt in de begroting van de
gemeente Zeist. In de septembercirculaire wordt gesteld, dat met de halvering van de
behoedzaamheidreserve beter wordt aangesloten bij de dagelijkse begrotingspraktijk van gemeenten en
provincies. Gemeenten en provincies boeken veelal een deel van de behoedzaamheidreserve mee in hun
begroting. Geconstateerd kan dus worden dat de gemeente Zeist een beleid voert ten aanzien van de
behoedzaamheidreserve, dat financieel behoudender is dan van veel andere gemeenten en provincies en
het rijk. De fractie van de PvdA gaat er vanuit dat Zeist 30% van deze behoedzaamheidsreserve zonder
veel risico’s kan gebruiken in de begroting. Uit de uitbetalingen van de behoedzaamheidsreserve in de
afgelopen blijkt dat veelal veel meer dan dit percentage wordt uitbetaald. Maar 30% is genoeg en
verantwoord, volgens ons. We stellen voor de opbrengst hiervan te gebruiken om vanaf 2011 de stelpost
horizonfinanciering op de gewenste € 0,5 miljoen structureel te brengen, zodat de gemeenteraad in de
volgende periode ook flexibel kan inspelen op nieuwe problemen. Dit in overeenstemming met onze
afspraken. In de eerste jaren ( 2008 – 2010 ) blijft er dan een eenmalig bedrag over dat we kunnen
gebruiken om te investeren in de samenleving. Daarnaast zou de PvdA het resterend saldo van de 2e
programmarapportage ook willen gebruiken om samen met dit eerste bedrag te investeren in de
samenleving met voorstellen uit de B-lijst van de voorjaarsnota. Natuurlijk zijn er nog steeds risico’s. We
hebben een geactualiseerde risicoparagraaf. Aan de andere kant hebben we een goed weerstandsvermogen, ook volgens de provinciale toezichthouder en onze accountant, waar we ook weer niet te
angstig over hoeven te zijn. Bij deze begroting worden echter een aantal extra risico’s opgevoerd die ons
doen fronsen bij het zien van deze bedragen. Ik verwijs daarvoor naar de tabel bijlage 1 in de
beantwoording van de vragen van de Ronde Tafel. Ten eerste een tekort van het I-deel dat structureel
wordt opgevoerd. Wij verbazen ons daarover. Krijgt de RSD dan niet de opdracht er voor te zorgen dat
zij binnen 1 à 2 jaar binnen het budget gaan raken? Wat zal het effect zijn van de acties van Zeist en
gemeenten in vergelijkbare situaties? De PvdA-fractie is bereid dit tekort voor 2007 en 2008 te dekken
mits er een degelijke analyse ligt en die hebben wij nog niet gezien, maar daarna moet er weer binnen de
bestaande budgetten gewerkt worden. Dan de andere risico’s rond het i-deel. Ook hier weer geen analyse
en geen enkele opdracht aan de RSD om op termijn binnen de budgetten te werken. En dan wordt ook
de bekostiging van de bijzondere bijstand opgevoerd als probleem, terwijl die al jaren, wat zeg ik decennia
geleden met een fatsoenlijke dekking door de gemeenteraad is ingesteld. Ik wil dan ook hier duidelijk
namens de fractie van de PvdA een stelling innemen; we hebben te maken met een tekort op het i-deel
van meer dan vier ton en een risico voor het i-deel van meer dan 6 ton. Maar we hebben geen probleem
met de bekostiging van de bijzondere bijstand. De RSD mag aan de slag om dat risico te minimaliseren.
Dan het rente effect van de afname van het eigen vermogen door de systematiek van het annuïtair
inzetten van het Eigen kapitaal. Deze systematiek is al vele jaren in Zeist aan de orde met dezelfde
effecten, zonder dat dit ooit aanleiding vormde tot nadere maatregelen. Ook voor de accountant is dit
nooit reden geweest voor opmerkingen. Daarnaast is het Eigen kapitaal gedurende de jaren dat deze
systematiek gebruikt wordt alleen maar gegroeid naar € 56 miljoen per 1 januari dit jaar (de laatste acht
jaren meer dan verdrievoudigd) en er is geen reden te veronderstellen dat extra toevoegingen de komende
jaren niet plaats zullen vinden. We stellen voor in plaats van de voorgestelde storting ieder jaar bij de
vaststelling van de jaarrekening te kijken naar het effect van deze systematiek om te bezien of
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maatregelen nodig zijn. Op dit moment zijn die er wat ons betreft niet en moeten we kunnen investeren
in de samenleving Zonder de burgers extra te belasten want dat is helemaal niet nodig. En zonder grote
risico’s te lopen, want dat is bij deze voorstellen ook helemaal niet aan de orde. Het financieel perspectief
2012 is een kopie van 2011, volgens de beantwoording van de vragen. In dit tekort in 2011 zijn de
genoemde bedragen voor het i-deel opgenomen, naast een aantal stelposten en de structurele effecten van
de Prorap. Alle andere parameters zijn onveranderd gelaten, maar zijn ook continue in beweging. Bij de
voorjaarnota zal 2012 er weer heel anders uitzien. Zonder een deugdelijke analyse is van het i-deel, een
opdracht aan de RSD om op termijn binnen het budget te blijven en een nadere analyse voor 2012 zijn
deze cijfers wat mijn fractie betreft nog zeer zacht. Vooropgesteld, de fractie van de PvdA is met alle
andere partijen in deze raad verantwoordelijk voor een sluitende meerjarenbegroting en die verantwoordelijkheid nemen wij. En dat betekent dat we volgend jaar weer heel goed gaan kijken naar 2012 omdat
dat jaar op dat moment in de meerjarenbegroting komt. Maar het geheel van deze voorstellen van het
college – zoals het lijstje in bijlage 1 waar tekorten en risico’s bij elkaar worden opgeteld - geeft ons de
indruk dat hier heel erg behoudend wordt begroot, ten koste van verder investeren in de samenleving. En
dat laatste blijven wij dringend nodig vinden. Gezien de onduidelijke situatie rond het i-deel zien wij af
van het gebruiken van het saldo van de meerjarenbegroting. We hopen echter wel dat er snel een
deugdelijke analyse komt van dat i-deel en we zullen de ontwikkelingen hieromtrent met argusogen
blijven volgen. Ook horen wij graag de opvattingen van het college wat zij denkt te doen om ook de
uitvoering van het i-deel op termijn binnen de financiële kaders te laten uitvoeren. We gebruiken dus niet
het saldo van de meerjarenbegroting. Wel vragen wij de steun van de raad voor onze voorstellen over de
behoedzaamheidsreserve en het saldo van de Prorap. Met die middelen kunnen we en de stelpost
horizonfinanciering vanaf 2011 op het gewenste peil brengen en enkele extra investeringen doen. Wij
willen voor de invulling van deze investeringen niet met een eigen voorstel komen, maar samen met de
gehele raad zouden wij de komende week willen kijken waar dan de prioriteiten binnen de B-lijst liggen
voor deze investeringen en op die manier komen met een nader amendement volgende week. We hebben
geen verschil van inzicht met het college over het belang van een goed weerstandsvermogen. We hebben
ook geen verschil over het belang van een sluitende meerjarenbegroting. Wel hebben we een verschil van
inzicht over de stand van zaken met betrekking tot het weerstandsvermogen. Op basis van de
opmerkingen van de accountant, de provinciaal toezichthouder en onze eigen analyse zijn wij van mening
dat een iets minder behoedzame koers heel goed mogelijk is zonder dat we meer risico lopen dan we nu
doen of de burger extra belasten. Beiden zijn ook helemaal niet aan de orde. We zijn deze periode
ingegaan om een flink aantal uitdagingen aan te pakken. Daar gaan we nog steeds voor en mijn fractie
hoopt dat u ons daarin kunt steunen.
Seyst.nu: Kan zich in grote lijnen vinden in de gepresenteerde begroting en de rapportage over 2007.
De opzet ziet er een stuk beter uit dan vorige jaren. De aansluiting van drie boeken met steeds dezelfde
nummers maakt het technisch makkelijker te lezen. Hiermee hebben we nog niets over de inhoud gezegd.
De vragen zijn zeer uitgebreid bij de Ronde Tafel aan de orde gekomen en daar zullen wij dan ook onze
bijdrage mee beginnen. Bij het totaal van de programmabegroting 2008 komen wij voor ons gevoel teveel
met Systeemverantwoordelijkheid tegen in plaats van Resultaatgerichtheid van het college waarop ze
rechtstreeks aanspreekbaar zijn. Vandaar dat wij vinden dat Systeemverantwoordelijkheid meer omgezet
moet worden in Resultaatgerichtheid zodat wij als raad beter kunnen controleren en de resultaten beter
kunnen toetsen.
• Centrale Huisvesting
De plannen voor de centrale huisvesting en de ontwikkeling van het vierde kwadrant zijn door de raad,
met uitzondering van oppositiepartijen, goedgekeurd. Er wordt nu met de plannen verder gegaan, en we
zien hier steeds meer artikelen over in de pers. Bijv. in de Nieuwsbode een bericht over het gemeentehuis
dat in plaats van 15 meter is gekozen voor 11 meter, om aan de klachten van de inwoners tegemoet te
komen. We horen dat de originele plannen steeds verder veranderen waarbij meer gehoor wordt gegeven
aan de omwonenden. Het blijft volgens Seyst.nu wel heel opmerkelijk dat het toch niet meer budgettair
neutraal kan. Dit was voor alle partijen de uitgangspositie en nu lijkt dit niet meer van belang te zijn.
Hierdoor praten wij over een verschil van 10.5 naar 17.5 miljoen en wellicht meer. Dit was volgens ons
niet de bedoeling.
• Orde en Veiligheid
Bij dit programma merken wij op dat er vaak geen nulmeting is en ook geen vermelding van indicatoren,
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beiden zijn voor ons belangrijk. Om een voorbeeld te noemen, het cameratoezicht, hierbij worden de
prestatie-indicatoren nog niet juist ingevuld of gemist. Terwijl dit nu wel zou moeten gebeuren.
• Ontwikkeling Wijkvisies
Bij dit punt (coalitiepunt 19) zien wij niet welke status die visies nu hebben en later zullen krijgen. Wij
vinden dat dit meer serieus richting wijkbewoners moet worden behandeld. En juist beter moeten
worden gebruikt naar de wensen van de wijk.
• Dienstverlening naar inwoners
Bij de afhandeling van aanvragen merken wij op – de VVD heeft dit ook al genoemd - dat afhandeling
van aanvragen voor verbetering vatbaar is. Het kan niet zijn dat na een herinnering van een aanvrager de
procedure opnieuw wordt gestart. Het blijkt dat als de aanvrager herinnert aan deze aanvraag deze
wederom een bevestiging ontvangt waarop weer een periode voor beantwoording wordt gehanteerd van
4 tot 8 weken. Seyst.nu ontvangt hier ook veel klachten over. Wij vinden dat dit anders dient te worden
afgehandeld!
• Verkeer en vervoer
Het verbaast ons en zijn zeer bezorgd en ontevreden over de mogelijke toename van het aantal
verkeersslachtoffers dat volgens de streefwaarden worden bijgesteld en kunnen wij niet accepteren van
mogelijk 28 naar 43 à 44 letsel slachtoffers met ziekenhuisopname. Ook de inrichting van het verkeer
moet veilig zijn, een voorbeeld hoe het niet moet is de Steynlaan. Ook de handhaving moet beter, zeker
nu met de donkere weer is verlichting bij fietsers van groot belang en dient ook te worden gehandhaafd.
• Onderwijs
Wij vinden dat de vrije keuze voor het onderwijs onderbelicht blijft. Wij willen daar een andere oplossing
voor. Het kan niet zijn dat kinderen niet toegelaten mogen worden op bepaald onderwijs omdat er een
wachtlijst is of op twee scholen tegelijk inschrijven. Wij zien graag de oplossing voor de wachtlijsten ruim
voor het nieuwe schooljaar tegemoet. Onderwijs is een recht maar vrije keuze is in deze ook een recht.
Wij missen ook opmerkingen over de aanpak van het schoolverzuim. Seyst.nu maakt zich, zoals u weet,
hierover ernstige zorgen. Het risico is maar al te groot, dat de betreffende kinderen in een verkeerd milieu
terecht komen.
PvdA: Met een compliment voor Seyst.nu dat zij ook aandacht hebben voor het schoolverzuim, willen
wij erop wijzen dat juist in deze begroting de formatie fors is uitgebreid. We zorgen er zo voor dat we de
schooluitval aanpakken.
Seyst.nu: Wij delen uw mening, maar er bereiken ons geluiden dat er kinderen tussen 2 à 3 weken tussen
het wal en schip hangen voordat er daadwerkelijk stappen zijn ondernomen. Dit gebeurt helaas nog
steeds. Wij hebben daarop bij de Voorjaarsnota ook gewezen. Ondanks dat de formatie uitgebreid is en
dat er beter geacteerd wordt, gebeurt dit toch nog dagelijks.
PvdA: Dan gaat het volgens ons om een aantal specifieke, moeilijke gevallen. Door alle inzet moet de
schooluitval toch sterk terug gaan lopen.
Seyst.nu: Die mening delen wij maar als er net voor het weekeind een melding binnenkomt, dan moet u
er in de praktijk rekening mee houden dat het 2 à 3 weken duurt voor dat er resultaat bereikt wordt.
• Welzijn en Zorg
Bij dit programma komen wij het kopje ‘huiselijk geweld’ tegen wat volgens ons een coalitiepunt is. Wij
vinden het kwalijk en een gemiste kans dat het college dit onderwerp er nog niet heeft uitgelicht en
resultaatgericht is ingevuld. Juist dit onderwerp mag een grotere prioriteit hebben. En zijn er wel degelijk
cijfers verkrijgbaar!
• Sociale Werkvoorziening Zeist
Zoals u weet ligt de Sociale Werkvoorziening Zeist ons na aan het hart. De raad is toegezegd, dat zij tijdig
en goed geïnformeerd zou worden over toekomst van de SWZ. Opmerkingen hierover vinden wij in de
begroting niet terug. Dit vinden wij een gemis. Bovendien gonst het op dit moment van de geruchten dat
er fusieplannen zijn met de (bijna) failliete UW -bedrijven in Utrecht. Wij verzoeken het college om
opheldering van een visie op de toekomst van de SWZ.
• Regionale Milieudienst Nederland (RMN)
Wij zijn tevreden met de samenwerking van de RMN met de gemeenten Nieuwegein, Soest en Zeist.
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• Vertraging Bouwvisie
Seyst.nu vindt niet dat de vertraging met betrekking tot de bouwvisie is ontstaan door de evaluatie van de
welstandsnota maar door de reacties van de inwoners die bang zijn dat in Zeist veel te hoog zal worden
gebouwd. Veel inwoners hebben zeer bewust en goed onderbouwd geprotesteerd, waardoor de vertraging
is ontstaan en niet zoals op blz. 69 vermeld staat.
• Afsluitend
Wij als Seyst.nu zijn dan weliswaar teleurgesteld in de verdeling van de S-jes en R-tjes toch zien we ook
positieve zaken in deze begroting. Financieel geven we minder uit en krijgen we meer baten op de 15
programmapunten. De lasten zijn met bijna 9 ton in 2008 lager en de baten ruim 1 miljoen hoger in 2008.
Wij vragen ons dan wel af waarom we dan toch bepaalde belastingen moeten verhogen, te denken valt
aan de hondenbelasting, toeristenbelasting en rioolrecht. Het is wel goed te constateren dat we met dit
positieve financiële plaatje de OZB voor 2008 niet hoeven te verhogen.

VVD: Het is nog geen sinterklaas….
Een sluitend perspectief voor de begroting 2008-2011. Meerjarig rond en daarmee wordt voldaan aan de
eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording. Zeist is financieel op dit moment in balans en daar
zijn we erg blij mee. Als VVD vinden we het echter ook belangrijk om niet alleen naar het nu te kijken
maar ook naar de jaren na 2011. Dit wordt tenslotte al weer erg actueel over een half jaar bij de
Voorjaarsnota. Het zou uiteraard prachtig zijn als we niet alleen onze A-lijst konden afwerken in deze
periode maar ook nog eens aan punten van de B-lijst zouden toekomen, echter we spannen het paard
volledig achter de wagen als we nu gaan potverteren om volgend jaar tot de conclusie te komen dat we
het bezuinigingsmes moeten inzetten om de touwtjes aan elkaar te krijgen. Na verwerking van de
septembercirculaire, voor verwerking van de egalisatie 2008-2011, resteert er zelfs een positief saldo van
€ 478.000,-. Dit klinkt in beginsel positief. Struisvogelgedrag past echter niet in de visie van de VVD en
kijken wij naar het glijdend verloop van de saldi; we gaan van nu “positief”naar straks “negatief”. Het
getuigt ons inziens dan ook van gezond koopmanschap en gezond verstand om dan ook even over de
rand van de drempel van 2011 te kijken en te kijken wat er op de mat van 2012 ligt. Op basis van de
huidige informatie zal het jaar 2012 afsluiten met het nadelig resultaat van 2011 van € 885.000
vermeerderd met € 100.000 die we tekort komen uit de minder renteopbrengsten door de onttrekkingen
uit het eigen vermogen. Als we dan daarbij optellen de ons nu bekende minnen als gevolg van de RSDperikelen en het afvullen van de Berkhoutnorm, stevenen we af op structureel een nadelig resultaat van
bijna € 1,9 mln.
PvdA: We hebben geen structureel tekort in 2012. We hebben een aantal risico’s en veronderstellingen
voor die datum. Uw insteek is heel anders dan de onze. Het is een interpretatie van de werkelijkheid. Het
grootste deel van de bedragen zijn boterzacht.
VVD: Dat is uw interpretatie. We zitten wel met goed koopmansschap.
PvdA: Goed koopmansschap doen wij ook aan. Ik wil wel als raadslid kritisch blijven kijken en we zien
een aantal noden in de samenleving. Een structureel tekort in 2012 van 1,9 miljoen lijkt heel wat, maar de
onderbouwing is nul.
VVD: Daarover verschillen wij ook van mening. Daarom zijn we vandaag ook met elkaar aan het
debatteren. Daar nog eens naast geplaatst: een kritische diepere kijk in de begroting laat dan ook zien dat
er een aantal financiële valkuilen in de begroting zitten die we niet uit het oog mogen verliezen om niet
straks op de blaren te moeten zitten. De financiële valkuilen:
• Onttrekken Eigen Vermogen
Het sluitend perspectief kan alleen worden gerealiseerd door te onttrekken aan het Eigen Vermogen.
Indien we enkel de algemene dekkingsmiddelen dus de inkomsten konden inzetten zouden we in elke
komende begroting een negatief exploitatieresultaat van bijna miljoenen euro’s hebben. Dit baart ons
zorgen. Het opeten van ons Eigen Vermogen betekent dat ieder jaar het Eigen Vermogen afneemt
waardoor ook het aanvullend rendement afneemt. Hierdoor komt er nu elk jaar € 100.000 minder
beschikbaar uit het Eigen Vermogen ten behoeve van de begroting.
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PvdA: Er is niet elke keer 100.000 euro minder te besteden. Als we kijken naar het lijstje in de
jaarrekening dan geeft dit een heel schommelend beeld. Ik zie in 2011 en 2012 een post van 30.000 euro
en geen 100.000.
VVD: De toevoegingen aan het Eigen Vermogen komen in de afgelopen periode allemaal voort uit
incidentele meevallers. Ook de besteding van die € 100.000 is voor de gemeente ‘regulier huishoudgeld’
waardoor je ook niet kunt zeggen we schrappen een paar posten en dan zijn we weer rond. Nee, deze €
100.000 zal dus echt ergens anders vandaan moeten komen. We realiseren ons ook dat het een eigen
keuze is geweest van de raad, maar dat deze ook dateert van al weer vele jaren terug. Eén van de
uitgangspunten was hierbij destijds dat de problematiek van dit teruglopend rendement zou worden
opgevangen doordat ook weer middelen aan het eigen kapitaal werden toegevoegd. Dit was tot voor kort
ook altijd het geval echter dit uitgangspunt is op dit moment achterhaald omdat elke toevoeging een
bestemming mee krijgt. Linksom of rechtsom; iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat dit opeten
van het Eigen Vermogen eindig is en ons elk jaar verder in het financiële moeras trekt omdat we nu
eenmaal onszelf renteafhankelijk hebben gemaakt en tegelijk kannibaal zijn van de som geld die deze
rente genereert.
Seyst.nu: U spreekt over 100.000 euro en noemt dit kannibaal gedrag. We hebben het in totaal over 56
miljoen. Dus wat betekent dit nu op het totaal?
VVD: Ik heb het niet alleen over die 100.000 euro maar ook over minder renteopbrengsten. Er gaat ook
elk jaar 1 à 2 miljoen bij om de begroting rond te krijgen. Daarmee eten we wel degelijk ons Eigen
Kapitaal op. Als je kijkt, gaat het steeds om incidentele verhogingen.
Seyst.nu: Ook wij haalden dit steeds al aan. Ik denk dat we ons hierover niet te veel zorgen hoeven te
maken.
VVD: wij denken dat we ons hierover wel zorgen moeten maken. Het opeten van het Eigen Vermogen
zal een keer moeten stoppen en dat begint bij de oorspronkelijke oorzaak die naar mening van de VVD
dan ook opnieuw onderzocht moet worden.
• Stelpost horizonfinanciering
Bij de voorjaarsnota 2007 is de stelpost horizonfinanciering vanaf 2011 gevuld met € 150.000 structureel.
We hebben als raad toen de ambitie uitgesproken deze post te willen aanvullen tot een niveau van €
500.000, de zogenaamde Berkhoutnorm. We weten daarbij dat zelfs € 500.000 niet veel is, dit is namelijk
maar 50% van het bedrag van het huidige coalitieakkoord. Tegelijk weten we ook dat verschillende
onderdelen van het huidige beleid niet ‘horizon’ te eindigen is. We lopen tegen contracten, subsidies en
andere doorlopende kosten aan die we in 2011 niet zomaar kunnen eindigen.
• SWZ
De recent komende ontwikkelingen bij SWZ zullen we als VVD positief kritisch blijven volgen. De jaren
2007, 2008 & 2009 zijn nu gedekt, maar het zou van naïviteit getuigen dat we – ongeacht de keuze die
haar AB over de toekomst nog dit jaar zal maken- na 2009 geen geld meer voor de SWZ nodig hebben
dan wel dat we de toekomstige ‘exploitant’ van een bruidschat moeten voorzien.
• RSD
Mijn fractie is erg geschrokken van de berichten rondom de RSD. Ten eerste het budget. Dit budget
wordt niet op basis van historische gegevens vastgesteld, maar via allerlei rekenregels waar ik nu
inhoudelijk niet verder op zal ingaan. Waar het om gaat is het risico dat hierin schuil gaat. Uit de
begroting bereikten ons al niet te rooskleurige berichten namelijk een structureel verlies van € 424.000
alleen al voor de gemeente Zeist. Tijdens de ronde tafel bereikten ons bovendien berichten dat er in 2008
een extra korting te verwachten is op het Inkomensdeel. Zoals het er nu naar uitziet bedraagt dit risico €
320.000 en lopen we dus al structureel bijna € 750.000 uit de maat. We zouden kunnen zeggen de
behoedzaamheidsreserve. Maar hier blijft het helaas niet bij. Volgens de laatste berichten zijn er nog een
tweetal aanpalende risico’s waar we de aankomende jaren mee te maken zullen krijgen. Tot nu toe werd
het budget van de bijzondere bijstand grotendeels bekostigd uit het overschot op het Inkomensdeel.
Zoals het er nu naar uitziet blijft er van het Inkomensdeel niets over zodat ook hier een risico wordt
gelopen van € 340.000. En dan blijkt ook nu nog dat we te maken gaan krijgen met een extra uitgave van
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€ 110.000 in verband met een eindejaarsuitkering 2006 die nog uitgekeerd moet gaan worden. Een
ongewenste plus op de apparaatskosten terwijl er nog niets terecht is gekomen van de taakstellende MIN
i.v.m. de kosten van de steekpartij. Tijdens de ronde tafel werd aangegeven dat de RSD met een
aanvullend plan van aanpak zou komen. Op dat moment hebben we ons vertrouwen uitgesproken in de
ingezette maatregelen en aangegeven dat we er vanuit zouden gaan dat we regelmatig op de hoogte
gehouden zouden worden van de voortgang en resultaten van de genomen acties. Echter, na deze
financiële risico’s die dus voor Zeist bijna € 800.000 meer bedragen dan aanvankelijk in de begroting
werden gepresenteerd kunnen we niet anders dan onze zorgen over de bestuurlijke kwaliteiten binnen de
RSD uitspreken. Hoe heeft het zover kunnen komen? Maar nog belangrijker wat gaat de RSD hier aan
doen. Bij het bereiken van deze berichten was ons eerste gevoel dan ook het structurele verlies van €
424.000 is nu opgenomen in de begroting, maar laat de RSD maar eens zien waartoe zij in staat is en laat
zij het verlies zelf oplossen.
• OWNK
Het moge duidelijk zijn dat wij als VVD erg blij zijn met de met de reorganisatie om te komen tot een
efficiëntere en slagvaardiger organisatie. In deze meerjarenbegroting wordt echter rekening gehouden met
een te verkrijgen opbrengst van € 1,5 mln. Ook hierin erkennen wij een financiële valkuil. Hier hebben
wij ook tijdens de Voorjaarsnota al onze zorgen over geuit. Ten eerste is deze opbrengst een geraamde
opbrengst en derhalve verre van keihard. Wij willen als VVD komen tot een efficiëntere en slagvaardiger
organisatie maar niet tot elke prijs. Het moet wel een werkbare organisatie blijven waarbij het
kwaliteitsniveau van het gemeentelijk apparaat niet uit het oog mag worden verloren. Op Weg naar de
Kern is niet enkel ingegeven vanwege de bezuinigingen. Het zou dus kunnen zijn, om wat voor reden dan
ook, dat deze geraamde opbrengst langer op zich laat wachten. En dan wil ik het hier al helemaal niet
hebben over nog ongunstiger scenario’s. Natuurlijk willen wij als VVD niet alleen negatieve geluiden over
de begroting laten horen.
• WMO
Hier is naar mening van de VVD een evaluatie op zijn plaats. In het coalitieakkoord hebben we
aangegeven dat de eerste jaren bekeken moet worden of de WMO gelden die we van de Rijksoverheid
ontvangen voldoende zijn. Hiervoor is een egalisatiereserve ingesteld. Zoals in het raadsvoorstel wordt
aangegeven ontvangen we in de aankomende jaren fors extra middelen. In 2008 bedragen de gelabelde of
beter gezegd de voorlopig gereserveerde WMO-gelden € 444.000 en dit loopt op tot bijna € 1,4 mln.
euro. Naar mening van de VVD staan we nu op een punt - zeker gezien de te verwachten financiële
tegenvallers - om ons af te vragen of de huidige WMO-egalisatiereserve niet disproportioneel te noemen
is. Het is tijd om even goed wakker te worden. Zo hadden we dit niet bedoeld. En niet alleen wij van de
VVD, maar wij als coalitie en wij als raad toen het coalitieakkoord unaniem werd aanvaard.
PvdA: Het spijt me dat ik weer moet interrumperen. Over de WMO hebben wij afspraken gemaakt. Ik
heb nog een enkele uitputting van de WMO gezien dit jaar. Het is een overgangsjaar. We hebben de
kadernota nog niet vastgesteld. Mijn fractie wil vasthouden aan de egalisatiereserve voor de WMO. Op
zijn vroegst bij de jaarrekening 2008 in april 2009 willen wij kijken naar deze egalisatiereserve. Dan
hebben we pas het 1e ‘echte’ WMO jaar gehad. We willen dat de mensen de zorg krijgen, die ze nodig
hebben.
VVD: Dat willen wij ook. Het is goed om ons af te vragen met de uitgangspunten in ons achterhoofd om
het reële plafond te laten onderzoeken. Aan de ene kant komen er forse middelen binnen, maar komen ze
in een pot om tegenvallers op te vangen en aan de andere kant komen we veel geld tekort en weten we
van gekkigheid straks niet waar we het zoeken moeten.
PvdA: We weten nog niet of we voldoende middelen hebben om de zorg te bieden aan de mensen die
dat nodig hebben. ‘Van gekkigheid niet weten wat je moet’, ik vind het nogal wat. Laten we eerst de
jaarrekening bekijken na het 1e jaar WMO afwachten voordat we te vroeg gaan denken dat het wel minder
kan.
GroenLinks: Wij willen ons hierbij graag aansluiten. De VVD spreekt over de coalitie en raad. Dat gaat
ons een stap te ver. Onze intentie bij het aangaan van de egalisatiereserve was juist om risico’s te
vermijden in de komende 2 jaar. De WMO is een gecompliceerde wet. In het kader van de WMO komt
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er in de komende jaren van alles op ons af. Het is uitermate onverstandig om al na 9 maanden
functioneren van deze wet conclusies te trekken. We moeten dit eerst 2 jaar een kans geven. Pas daarna
kan een reëel plafond bepaald worden.
VVD: Bij het opstellen van het coalitieakkoord hebben we geen rekening gehouden met dermate grote
toevoegingen die we voor de WMO zouden ontvangen. Daar konden we op dat moment ook geen
rekening mee houden.
GroenLinks: De WMO is nog niet volledig uitgekristaliseerd. Er komt nog van alles op ons af. Er
worden steeds meer taken naar de gemeente geschoven. Het is maar zeer de vraag of daar steeds een zak
geld meegeven wordt. Het lijkt ons uitermate verstandig dit potje voorlopig nog in stand te houden. Als
er werkelijk goed zicht is op de kosten, kunnen we een andere beslissing nemen.
VVD: Wij vernemen graag het standpunt van de portefeuillehouder over dit punt. Ik kom dan bij de
bijzonder bijstand. Dit kan niet gefinancierd worden uit het inkomens deel zoals was verwacht. Het kan
voor de VVD niet zo zijn, dat mensen die gebruik moeten maken van de bijzondere bijstand hiervan geen
gebruik kunnen maken. Het geld moet wel ergens vandaan komen.
CDA: Feit is dat iemand hier recht op heeft. Daar zijn criteria voor. Na beoordeling van de criteria wordt
een uitkering toegekend. Wij hebben een probleem als hiervoor geen geld is.
VVD: Wij willen daarom ook voorstellen om de bijstand niet onderhevig te laten zijn aan de grilligheid
van de RSD maar om dit vanaf 2008 te financieren uit de WMO gelden. Daartoe zullen wij een motie
indienen.
CDA: Het gaat om de wet Werk & Bijstand en de uitvoering hiervan. Daar zijn kaders voor. De
afgelopen jaren kunnen we bezien wat er besteed is. De motie gaat ons te ver, maar daar komen we nog
op terug.
VVD: Wij zijn blij met het geven van extra impulsen aan bepaalde thema’s en we zien veel punten uit ons
programma uitgevoerd o.a.:
- Bevorderen van de veiligheid in Zeist in de meest brede zin;
- Cameratoezicht;
- Fysiek loket voor ondernemers en het E-loket;
- De voortvarendheid die met de toekomst van de SWZ wordt ontwikkeld;
- Er is geld beschikbaar voor het ontwikkelen van een visie op het centrum en het verbeteren van het
centrum;
- Het feit dat stevig wordt ingezet om met name het kind in de samenleving te laten bewegen;
- Stijging van de OZB blijft beperkt tot de inflatiecorrectie.
- VVV
We zijn blij te horen dat er op dit moment met ondernemers uit Zeist wordt verkend wat de
mogelijkheden zijn om te komen tot alternatieven voor de VVV-functie. Wij zien verdere berichtgeving
hierover met belangstelling tegemoet.
• Conclusie
De VVD staat voor een solide financieel beleid. Degelijk en betrouwbaar. Planvorming willen we dan ook
altijd zorgvuldig toetsen op een realistische financiële onderbouwing waar de kans op lastenverhoging
voor de burger minimaal is. We willen hierbij de behoedzaamheid benadrukken en voelen er niets voor
om nu te gaan sinterklazen. Je kan nu wel van alles willen, maar de realiteit zegt dat we nu eerder op de
rem moeten trappen. We willen nogmaals benadrukken dat de A-lijst wat ons betreft al ambitieus genoeg
is waar voor de burger van Zeist veel benefits uit voortvloeien en we voelen er dan ook niets voor om
geld uit te geven dat er niet is. Ook wil ik hier nogmaals benadrukken dat we met z’n allen hebben
afgesproken dat we eerst het meerjarig tekort zouden wegwerken, daarna de Berkhoutnorm afvullen en
dan pas komen we aan de punten van de B-lijst toe en daar wensen wij als VVD aan vast te houden. Er is
dus nog wel wat te doen! De VVD is trots op deze afspraken en houdt niet alleen zich zelf hieraan maar
ook haar partners binnen en buiten de coalitie. Wij zijn van plan in de raad 2 moties in te dienen. In één
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motie willen wij het college opdragen te onderzoeken wat voor de gemeente Zeist een aanvaardbaar en
gezond Eigen Kapitaal is. Daarnaast hebben wij een motie ‘continuering bijzondere bijstand’. Wij willen
onderzoeken wat een goed plafond is voor de WMO egalisatiereserve.
PvdA: U wilt een onderzoek doen naar de hoogte van het Eigen Kapitaal. In mijn bijdrage stel ik voor
om hiernaar jaarlijks bij de jaarrekening te kijken. Dat is een dynamischere opzet dan hiernaar eenmalig
via een onderzoek te kijken. Misschien moeten we daar eens naar kijken om een compromis te bereiken?
VVD: Misschien dat we dit kunnen combineren.
D66: Ik ben in verwarring over het betoog van de VVD. Daar werd gesproken over paarden en
struisvogels. Ook ziet deze fractie beren op de weg. Er zou een paard achter de wagen gespand worden.
Heeft de spreker dat wel eens geprobeerd, want dat is best moeilijk. Geïnspireerd door de poëtische
herfstachtige aanbiedingsbrief van het college bij het dikke pak begrotingsstukken aan deze raad wil ik de
bijdrage van D66 aan dit begrotingsdebat met een herfstgedicht beginnen:
Herfst
Zie toch de herfst niet zo somber in
voor alle eind is een begin
daarom moeten wij steeds leren
deze kringloop te accepteren.
De geluiden van de lente zijn niet meer
maar die keren na de winter weer
nu zijn er heel andere geluiden
die op de komende winter duiden.
Terwijl hier voor het avondrood
de kale takken met zijn gloed omsloot
lieten de overwinteraars zich horen
zonder de serene rust te verstoren.
Betreed men dan toch eigenwijs
dit aardse paradijs
afkerig met een slecht humeur
keer dan weerom en sluit uw deur.
[Geschreven door: Remember Me]
Na de Voorjaarsnota ligt nu de Najaarsbegroting voor het volgende jaar “Coalitieakkoord staat financieel
in de steigers” juichte het college in het persbericht over de Voorjaarsnota. D66 vroeg zich toen hardop
af: hoe solide zijn deze steigers? Vandaag begrijpen wij dat er nogal wordt gerommeld aan deze cijfers
door de coalitiepartijen. “ Zeist financieel weer in balans “ kopte het college in het persbericht over de
begroting 2008. Een balans die enige weken later weer danig verstoord werd door de uitkomsten van de
septembercirculaire, m.n. door de verlaging van het i-deel. De vraag is echter waarover voeren we het
debat m.a.w. welke debatpunten wil D66 inbrengen deze dag. We hebben in de raadsspecial over de
begroting van de gemeente Zeist in de Nieuwsbode van 24 oktober kunnen lezen wat de mening is van
de 9 in deze raad vertegenwoordigde partijen over de begroting 2008: waar ze het meeste trots op zijn en
wat ze een gemiste kans vinden in deze begroting. Als ik dat voor mezelf eens op een rijtje zet, dan krijg
ik het volgende beeld:
• De PvdA zegt dat “Zeist nog veel beter kan”. Zo wil ze onder meer budgetten voor de wijken om op
wijkniveau in samenspraak met bewoners het beheer van de openbare ruimte te verbeteren. Dat is al
een jarenlange wens van de PvdA en de fractievoorzitter heeft hierover wel eens hardop gedroomd in
de raad.
PvdA: We hebben hierover niet alleen gedroomd, maar hebben budgetten beschikbaar gesteld hiervoor.
D66: Dat klopt, maar uw droom is nog niet helemaal uitgekomen.
• Het CDA vindt de verdere versterking van het wijkgericht werken eveneens van groot belang;
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• De VVD zegt er voor te hebben geknokt om de OZB slechts met de inflatiecorrectie te laten stijgen;
• Voor GroenLinks blijft er nog genoeg te wensen over en deze partij ziet uit naar de interactieve
planvorming: ‘een heel andere wijze van plannen maken’. Waarom heeft deze partij dan ingestemd
met het maken van plannen die op een slechte manier tot stand zijn gekomen?
VVD: Wat D66 over de OZB hebben wij bij de Voorjaarsnota genoemd.
D66:
• De SP hoopt van hart dat het college nog ruimte ziet om Wijkservicepunten van de grond te krijgen.
• De ChristenUnie/SGP pleit onder meer voor het opnieuw invoeren van het schoolzwemmen in Zeist;
• Ook Leefbaar Zeist wil meer voor wijken en buurten doen.
Als ik deze wensen plaats tegenover de wensen van D66 bij de Voorjaarsnota, zoals: meer Wijkservicepunten, meer burgergerichte communicatie, verhoging van het milieubudget, meer aandacht voor
Jongerencultuur, Derde Brede school en Continuering jongerenproject Meander dan denk ik: hadden we
politiek niet meer zaken kunnen doen met elkaar tijdens de Voorjaarsnota? Niet dus! De coalitiepartijen
maakten andere keuzes, zoals een ambtelijke regisseur voor het wijkgericht werken, uitbreiding van de
archiefinspectie, ja zo hou je nog wel wat te wensen over! D66 wil in deze bijdrage twee debatpunten
inbrengen:
1. de stelposten vanwege verwachte ontwikkelingen;
2. het jongerenwerk in Zeist.
Ad. 1 Stelposten vanwege verwachte ontwikkelingen
De uitkomst van de besluitvorming van de Voorjaarsnota zijn in de begroting 2008 verwerkt. Dank voor
de aanvullende informatie zodat we als raad zicht konden krijgen op de wijze van verwerking. Alleen
wens ik dat we als D66 daar de volgende keer niet om hoeven te vragen. Maar dat dat standaard bij de
stukken zit. D66 wil niet terug komen op de bij de Voorjaarsnota genomen besluiten en de in de ogen
van D66 verkeerde keuzes. Daarvoor is het coalitiepakket te dicht getimmerd! In deze bijdrage wil ik mij
beperken tot nieuwe ontwikkelingen die zich na de Voorjaarsnota hebben voorgedaan. Eén van deze
ontwikkelingen is naar onze mening het opnemen van de post Stelposten vanwege verwachte
ontwikkelingen. Het college neemt voor het begrotingsjaar 2008 ruim 1 miljoen euro op, de volgende
jaren tussen de 7 en 8 ton voor zogenoemde ‘verwachte ontwikkelingen’. Daarvan lezen we dat in 2008 €
350.000 (en de volgende jaren steeds 1 ton) een stelpost Herverdeeleffecten gevolg van verschuiving van
de parameters van het gemeentefonds en in eigen demografische ontwikkelingen. Daarnaast is een
stelpost opgenomen voor Onderhoud Areaal “ vergroting beheer openbare ruimte als gevolg van
ontwikkelingen van woningbouw en uitbreiding voorzieningen (€ 37.000 in 2008, € 75.000 in 2009, €
110.000 in 2010 en € 147.000 in 2011). Met andere woorden: lezen we het goed dat door de zelf
opgelegde woningbouwopgave van 3000 extra woningen (200 woningen per jaar) dit ons als gemeenschap
geld gaat kosten - naast de ecologische schade van bomenkap, het verlies aan leefbaarheid in Zeister
wijken en buurtschappen door extra huizen enz. - in plaats van dat het ons wat oplevert? Wij hebben het
college per e-mail een toelichting gevraagd over het hoe, wat en waarom van deze posten. Uit het
antwoord blijkt dat we het goed hebben gelezen. Het kost ons geld. Zeist is een statusgemeenten, het
gemeentefonds is dynamisch, etc. Graag ontvangen wij een kosten/batenanalyse wat voor geld het ons
nog meer gaat kosten als we deze bouwambities gaan realiseren. Vooralsnog ziet D66 nut en noodzaak
van het opnemen van deze 2 posten niet in en zullen wij met een amendement komen om een betere
bestemming te vinden van deze gelden waarbij D66 denkt aan een werkelijke versterking van het
wijkgericht werken. Gelezen de wensen van de andere politieke partijen denken wij voor het D66amendement wel raadsbrede steun te ontvangen.
Ad. 2 Het jongerenwerk in Zeist
Bij de Voorjaarsnota 2007 hebben wij aandacht gevraagd voor de continuering van een aantal
jongerenprojecten van de stichting Meander Omnium. Gelet op de speerpunten van het coalitieakkoord,
t.w. de jongerenaanpak, evenals het integratie- en participatiebeleid hebben wij gevraagd in de begroting
2008 zo enigszins mogelijk middelen op te nemen voor continuering van jongerenprojecten in Zeist als
de uitkomsten van de evaluatie daartoe aanleiding geven. Wij hebben het college gevraagd hoe het zit met
de continuering van deze projecten. Na ontvangst van het antwoord zullen wij in het debat hierop nader
ingaan. Wellicht kan de wethouder ons informeren over de stand van zaken. Tenslotte: vergelijken,
verbazen, leren en beantwoorden. Deze briefkaart kreeg ik van Wim Deetman met het verzoek deze door
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te sturen naar een collega. Het gaat hierbij om het inzichtelijk maken van gemeentelijke prestaties vanuit
het collectief belang voor alle gemeenten en de overheid. Uw gemeente doet nog niet mee. Op de website
heb ik inderdaad geconstateerd, dat Zeist op een groot aantal punten nog niet meedoet. D66 zou het
prettig vinden dat we kunnen zien hoe we het als Zeist doen in vergelijking met andere gemeenten. Ik
geef daarom de briefkaart aan het college met het verzoek om Zeist aan te melden.
CDA: Op 19 juni 2007 sprak de CDA-fractie zich uit over een viertal punten: de veiligheid in Zeist,
wijkgericht werken, woningbouw en het algemene politieke klimaat. Dat zijn opnieuw de bouwstenen van
het betoog voor vandaag. Net als bij de Voorjaarsnota overheerst tevredenheid. De gehele A-lijst van het
coalitieakkoord is opgenomen in deze begroting. Dat is voor de CDA-fractie tevredenstellend. Uiteraard
zijn er ook nog wensen. Bij de Voorjaarsnota aanvaardde deze raad een motie waarin de raad zich het
recht heeft voorbehouden om bij de begroting met extra beleid te kunnen komen, nu het financieel
perspectief bij de Voorjaarsnota niet duidelijk was. Op dit moment is een perspectief voor de langere
termijn duidelijk. Dat is niet onverdeeld positief of negatief. Later in mijn betoog zal ik op de financiële
gegevens terugkomen, maar een tipje van de sluier licht ik vast op: wat de CDA-fractie betreft zal gewacht
worden op de jaarrekening 2007 alvorens verdere beleidsintensiveringen te doen. Bij de Voorjaarsnota is
door de CDA-fractie veiligheid als belangrijke prioriteit aangegeven. Een aantal ontwikkelingen stemt tot
tevredenheid. De aanstaande invoering van cameratoezicht in winkelcentrum De Clomp en op de hoek
van de Slot-, Steyn- en Jagerlaan is een positieve ontwikkeling. De CDA-fractie ziet uit naar de introductie
en de bijbehorende effecten. Waar het betreft De Clomp blijven wij, los van het cameratoezicht, ook
aandringen op voortgang in de realisatie van het nieuwe winkelcentrum. Een integrale aanpak van de
herinrichting van dit gebied blijft voor ons belangrijk. Een ontwikkeling die eveneens tot tevredenheid
stemt is de introductie van een proef met burgerwachten onder professioneel toezicht, een ontwikkeling
die past in een systeem van gezamenlijk werken aan de veiligheid in Zeist. De CDA-fractie ziet uit naar de
uitwerking van het door haar ingediende initiatief “Zeist, burger en bestuur samen voor veiligheid”.
Bottom up werken, dus op aangeven van de burger inventariseren waar veiligheidsproblemen zijn, is een
werkwijze die ondersteuning verdient. Wij zullen daarover in deze raad nog verder spreken, maar ook
zullen wij met individuele fracties nog van gedachten wisselen hierover. In het licht van de veiligheid
heeft de raad - ter gelegenheid van de voorjaarsnota - een door het CDA ingediende motie aangaande de
bestuurlijke boete aanvaard. Bij de Ronde Tafel is de raad geschetst dat op korte termijn resultaten
worden getoond van het onderzoek. De CDA-fractie ziet die met belangstelling tegemoet, maar geeft in
dat vlak aan dat de uitkomsten van dat onderzoek niet behoren te wachten tot de begroting 2009: in het
licht van veiligheid is het motto van Feyenoord actueel: Geen woorden, maar daden! Voortbouwend op
het betrekken van burgers op veiligheidsbeleid meent de CDA-fractie dat het tijd is door te pakken.
Inwoners van Zeist willen gehoord worden en de CDA-fractie wil horen. In het licht daarvan openen wij
vanaf vandaag, vooruitlopend op het raadsvoorstel, een digitaal meldpunt voor veiligheid. <opening>
Vanaf heden kunnen inwoners van Zeist terecht op de themasite: www.veilig-zeist.nl. De tweede
prioriteit van het CDA ligt bij het wijkgericht werken. Werken op een manier die inwoners in de
gelegenheid stelt betrokken te raken en blijven bij het werk van de gemeente. We stellen vast dat in de
begroting voor het jaar 2008 verdere stappen worden gezet voor de positionering van het wijkgericht
werken. We zien met belangstelling uit naar het beleidsvoornemen om de uitkomsten van het wijkgericht
werken een positie te geven in het ambtelijk apparaat aan Het Rond.
D66: In 1977 is al een coördinerend ambtenaar aangesteld t.b.v. het wijkoverleg werk.
CDA: Een vaststelling is wel dat er behoefte bestaat om het wijkgericht werken wat meer body te geven.
Ook in 2007 willen wij het wijkgericht werken dermate serieus nemen dat we wat willen doen met de
gegevens die we uit de wijken krijgen.
PvdA: Wat wordt bedoeld met ‘een positie geven in het gemeentelijk apparaat’?
CDA: Deze ambtenaar dient meer beleidsmatig te vertalen wat in de wijken gebeurt. Dus niet meer op ad
hoc basis maar meer overstijgend bezig zijn. Dat staat los van het feit, dat het wijkgericht werken op zich
in stand moet blijven.
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D66: De CDA-fractie belooft op de website dat de fractie actie zal ondernemen. Betekent dit dat als de
burgers gaan reageren over onveilige plekken, dat ze zich bij de CDA-fractie kunnen melden en dat deze
fractie dan contact opneemt met de beleidsambtenaar zodat hierop beleid gemaakt wordt?
CDA: Het ligt er aan of actie van deze ambtenaar nodig is of bijvoorbeeld van de politie of van het
college. We bekijken dat van geval tot geval.
Leefbaar Zeist: Als je de wijkkranten bekijkt en de samenstelling van de wijkteams dan blijkt, dat er altijd
mensen van de gemeente betrokken zijn hierbij.
CDA: Dan begrijpt Leefbaar Zeist ons niet goed. Wij willen een soort tussenpion die een vertaalslag kan
maken. Als je het in teamverband bekijkt, is dit de coach. In het kader van de ontwikkeling van het
bestuurlijk apparaat neemt de CDA-fractie verheugd kennis van de ontwikkelingen binnen het traject
Onder weg naar de Kern. Makelende ambtenaren die burgers faciliteren en met hen naar een oplossing
zoeken in plaats van dirigerende ambtenaren. Het experiment met interactieve projecten past wat ons
betreft goed in dit proces. Eveneens verheugend in dit licht is de aanpassing van de bouwplannen rond
het vierde kwadrant, waarin goed is geluisterd naar de belangen van omwonenden. Naar aanleiding van de
discussie aan de Ronde Tafel ziet de CDA-fractie met belangstelling de evaluatie van het werken met
wijkvisies tegemoet. Beoogt het College nu wel of niet een wijkvisie nieuwe stijl te maken in 2007, nu
daarover twee verschillende teksten circuleren? Er is een actuele ontwikkeling op dit gebied en dat is de
uitkomst van het ULI project inzake de vliegbasis Soesterberg. We hebben begrepen, dat met name met
gemeente Soest nog wat discussie gaande is over de uitwerking hiervan en of dat de richting is die we
moeten gaan. Op dat vlak zien wij het ULI project als een goed advies. We overwegen een motie in te
dienen in de raad om vast te stellen dat dit de leidende koers is die we willen gaan. Een knelpunt betreft
nog steeds de positie van woningbouw in Zeist. Opnieuw zal de bouwdoelstelling van 200 woningen per
jaar niet worden gehaald. Ook in de vorige jaren is de doelstelling niet gehaald. De afstand tot de
woningmarkt neemt alleen maar toe, ondanks de woonvisie die in 2007 door deze raad is aanvaard. De
CDA-fractie vraagt het College een extra inspanning te verrichten om in 2008 verdere voortgang te
boeken op het vlak van de woningbouw, met name gericht op woningen in de middenklasse, opdat
doorstroming vanuit de sociale woningbouw tot stand kan komen. Het CDA vraagt zich eveneens af of
de resultaten van het bouwproject aan de Bergweg – starterswoningen – aanleiding geven om een
dergelijk project nog eens op een andere plaats in te zetten. Op het knelpunt van Verkeer en Veiligheid
ziet de fractie een evaluatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan geagendeerd. Van dit
voornemen nemen wij met instemming kennis. Voor het CDA is – naast de reguliere verkeersknooppunten – ook verkeersveiligheid een aspect dat aandacht verdient. Op het gebied van sociaal beleid
bestaat behoefte aan duidelijkheid. Het CDA heeft op dit vlak twee belangrijke prioriteiten: werk boven
inkomen is daarvan de eerste, omdat het van groot belang is de afstand van langdurig werklozen naar de
arbeidsmarkt te verkleinen. In vele sectoren is voldoende werk, maar kunnen werkzoekenden door te
grote afstand naar de arbeidsmarkt niet worden geplaatst. Zal in 2008 – voor het eerst – een beleidsnota
reïntegratie door deze raad worden aanvaard? Een tweede uitgangspunt is gelegen in het minimabeleid.
Op dit beleid is nu eens niet het financiële het sluitpunt, maar de bereikbaarheid van de voorzieningen
voor de rechthebbenden. Rechthebbenden moeten een beroep kunnen doen op de regelingen. We zullen
de door de VVD aangekondigde motie op dit gebied steunen. We zien de voornemens in de begroting op
dit gebied met vertrouwen tegemoet. Een ander aandachtsgebied betreft de dit jaar in werking getreden
Wet op de maatschappelijke ondersteuning. We zien dat voor komend jaar veel op stapel staat. Het
beleidsplan WMO komt aan de orde. Voor de komende jaren komen er via het gemeentefonds geleidelijk
meer middelen beschikbaar voor de uitvoering van de WMO. Onduidelijk is nog hoeveel dat zal zijn en
wat de kosten zullen zijn van de uitvoering van dit beleid. Het op peil houden van de omvang en kwaliteit
van de voorzieningen voor mensen die hulp nodig hebben, is en blijft voor het CDA uitgangspunt.
Vooralsnog houden we dan ook vast aan de in het coalitieakkoord opgenomen egalisatiereserve WMO.
Een kritische interne blik is ook passend. Bij de voorjaarsnota 2007 heb ik namens mijn fractie aandacht
gevraagd voor het interne politieke klimaat. Nu, enkele maanden later, stemmen de ontwikkelingen op dit
vlak ons positiever. Dat mag ook wel gezegd worden! De financiële afwikkeling van onze wensen is
weergegeven in deze begroting. De CDA-fractie stelt vast dat de begroting opnieuw sluitend is. Tot en
met 2011 lijkt de begroting sluitend te blijven. Voor 2012 is een negatieve ontwikkeling voorzien, met
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name door de ontwikkelingen van het Inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand. Informatie van de
VNG leert ons echter dat het Inkomensdeel met name op de korte termijn negatieve ontwikkelingen
geeft voor de gemeenten, die echter op langere termijn gunstiger omgebogen zullen worden. We zien die
ontwikkeling met enig vertrouwen tegemoet. Tegenvallers lijken zich echter ook voor de komende jaren
te ontwikkelen: het moment waarop bijvoorbeeld de Sociale Werkvoorziening Zeist weer volledig op
orde is, is op dit moment nog niet bekend, terwijl ook voor de RSD nog geen stabiele koers is gevonden.
De CDA-fractie kiest dan ook voor een bestendiging voor de koers zoals die nu wordt gevaren: eerst het
vlees op de botten versterken alvorens over de uitvoering van de B-lijst kan worden gesproken. Het past
ook bij de jarenlange koers in dit huis, bijvoorbeeld weergegeven in het door het CDA wel gesteunde
Financieel Kompas, om incidentele meevallers te besteden na vaststelling van de jaarrekening. De CDAfractie zal dan ook in juni 2008 voorstellen doen voor het uitvoeren van de B-lijst, afhankelijk van de
financiële stand van zaken op dat moment. Dat geldt op grond van consequentie dus ook voor
langgekoesterde CDA-wensen als het Zeister Historisch Museum en het inzetten van extra middelen
voor veiligheid! Met betrekking tot financiën merken we overigens nog op dat de huidige koers ten
aanzien van de OZB conform de wens van het CDA is gehandhaafd. Gezegd hebbende wat er gezegd
moet worden rond ik af, maar niet voordat ik College, raad en ambtelijk apparaat daarbij Gods zegen
over uw en onze werkzaamheden toewens.
Seyst.nu: Hoe ziet het CDA de RSD op de langere termijn?
CDA: Er is de Wet Werk en Bijstand. Dat is een landelijke kwestie en hebben we weinig invloed op. Het
is een risico wat we moeten aanschouwen. Als je kijkt naar het bedrijfsmatige aspect, dan moet een
kritische koers worden gevaren om met een jaar of 2 een goed draaiende RSD te hebben. Dat is een reëel
perspectief.
De voorzitter stelt voor de vergadering voor 15 minuten te schorsen. Daarna gaan we verder met de
algemene beschouwingen en de reactie van B&W hierop. Na de schorsing wordt de vergadering
heropend.
SP: Voor ons ligt de begroting 2008, en moet je nu als oppositiepartij blij zijn met zo’n begroting? Ik heb
het al eens eerder gezegd, zo’n begroting, zeg maar het huishoudboekje van een gemeente, bestaat voor
een groot deel uit het betalen van de rekeningen. Of dit voor het oplossen van gevaarlijke
verkeerssituaties is of simpelweg voor het onderhoud aan de wegen, het moet gewoon betaald worden.
Maar we dienen als gemeente wel voor onze burgers te zorgen, dáár moet ook geld voor beschikbaar
blijven. En dan ben ik toch wat zorgelijk, en dan met name voor de burgers in onze gemeente die net
even minder makkelijk aan de slag kunnen komen in onze oplevende economie, of diegene die wel werk
hebben maar van een minimum moeten rond komen. Of diegenen die van een uitkering of een
beschermde werkplek afhankelijk zijn. Goed de vooruitzichten van het gemeentefonds lijken de komende
jaren gunstig, maar de opmerking op pagina 11 over de uitkering bestemd voor de bijstand baart de SP
toch zorgen. Prima dat het college de informatie over minimabeleid wil uitbreiden, ik heb in de bijdrage
voor de nieuwsbode al aangegeven dat zoiets niet zo moeilijk kan zijn. Maar het word natuurlijk
vervelend als we mensen kunnen wijzen waar ze recht op hebben en we kunnen ze het vervolgens dan
niet geven. De raad zal dan in de nabije toekomst goed moeten opletten dat er geen mensen tussen ka en
schip dreigen te vallen. Voor de SP houdt dat in dat we bij een dalende tendens van die specifieke
uitkering van het rijk dan maar met onze forse reserves, ons elk jaar terugkerende overschotten (ik heb
daar bij de programmarapportage al over gesproken) er voor moeten zorgen dat iedereen mee doet en
…mee kan blijven doen. En dat meedoen is belangrijk om de binding met de burgers te blijven houden,
participatie, we hebben er de mond vol van en pakken met plannen, maar onderhoudsbudgetten in stads
en wijk beheer bieden geen ruimte voor het honoreren van inrichtingswensen van burgers. Staat dat niet
haaks op diezelfde participatie? Nog een paar opmerkingen, er zijn nog zorgen voor de RSD, voor de
SWZ en mogelijk ook voor de WMO, er komt een verandering in de WSW, de SP deelt de mening dat we
daar geld voor moeten reserveren. De SP heeft ook zorgen voor de forse investeringen op het gebied van
de hard en software. Alles wat we investeren brengen we voor de burger weer in rekening. Uit de
besprekingen heeft de fractie begrepen dat die dan weer verrekend worden binnen het e-loket. Nu is de
wereld van soft en hardware nog al grillig, en het kan altijd beter en sneller maar ik mag toch hopen dat
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dat niet de echte reden voor die investeringen zijn. De fractie was tegen de bezuiniging op het
schoolzwemmen, en vind het goed dat ieder kind die geen diploma A nu weer de kans krijgt dit te halen.
Ook bij het programma milieu zijn er al eens wat bezuinigingen doorgevoerd, tegen de zin van de SP
overigens. Maar wat schets onze verbazing. het programma laat nu en de komende jaren een batig saldo
zien ( kijkt u maar even mee op pagina 84) Even dacht ik aha daar valt wellicht ook nog wat terug te
draaien, ik dacht even aan de groene pagina in de Nieuwsbode. De fractie overwoog een amendement in
te dienen, had al wat ideeën, ging toch nog even wat informeren her en der, en vervolgens kregen we van
de griffier te horen dat het niet echt een batig saldo was. Dat een aantal kosten voor een deel weer in een
ander programma zitten maar wel aan het programma milieu toegerekend worden. Allemaal nogal vaag.
Teleurgesteld, dat begrijpt u, temeer omdat bij het programma milieu in geen enkele toelichting dit staat
omschreven. Dit boek is mijn meetinstrument, maar op deze manier kan ik er dus niet zoveel mee. En
daar ging de droom van een speciaal groen hoekje op de gemeentepagina van de Nieuwsbode, daar ging
de droom van een groen hoekje op de website van de gemeente, waar we mogelijk weer een hogere score
mee zouden kunnen behalen, weg droom van onderzoek naar LED verlichting in ons dorp of
parkeermeters met een zonnepaneel. Wellicht onze ambitie naar boven bijstellen voor het komende
milieubeleidsplan. Kleine zaken die echt geen vermogens kosten. Nee, in mineurstemming rondde de
fractievoorzitter van de Socialistische Partij zijn betoog af, constaterende dat hij geen vragen meer voor
het college had en tevens constaterende dat het toch uiterst moeilijk is om aan het financiële keurslijf te
ontsnappen.
D66: Kan de SP aangeven of de droom van een groen hoekje wel gerealiseerd kan worden gezien het
amendement van de PvdA?
SP: Toen ik gisterenavond afrondde, had ik mijn betoog rond de programmarekening daarop geënt. Ik
moest natuurlijk proberen of de overige raadsfracties genegen zijn geld te genereren voor zo’n groen
hoekje.
GroenLinks: De begroting van Zeist voor 2008 bevat veel goede punten. Een begroting die in balans is
en waarin GroenLinks zich op hoofdlijnen herkent. GroenLinks wil iedereen die betrokken is geweest bij
de totstandkoming van deze begroting complimenteren. De begroting ziet er goed en degelijk uit. De
financiën van de gemeente zijn op orde en de processen lopen naar het zich laat aanzien goed in de pas.
Zeist is een zuinige gemeente, dat vinden wij niet alleen, maar ook de rijksoverheid. Die straft gemeenten
met een onbenutte OZB-belastingcapaciteit met korting op de uitkering uit het gemeentefonds.
GroenLinks is blij dat we in deze begrotingsperiode weer wat meer van het milieubeleidsplan kunnen
realiseren. Maar het blijft jammer te constateren dat er weer onvoldoende middelen beschikbaar gesteld
worden om het ambitieniveau dat Zeist voorstaat, te halen. De gelden om dit ambitieniveau te kunnen
uitvoeren staan op de zogenaamde B-lijst. Deze zaken worden wel bestempeld als “gewenst beleid”.
GroenLinks spreekt liever van nog uit te voeren beleid, waar liefst zo snel mogelijk geld voor moet
worden vrijgemaakt. We hebben echter afgesproken dat we daaraan pas toe komen als de post voor
“horizonfinanciering” 5 ton structureel bedraagt. GroenLinks hecht aan een goed en verantwoord
financieel beleid. Echter, moeten we persé het braafste jongetje van de klas zijn ? Lopen we wat behoedzaamheid betreft, mede in het kader van het rijksbeleid en dat van veel andere gemeentes, inmiddels niet
wat uit de pas? Naar ons idee is het verantwoord om nu geld hieruit vrij te maken om de post
horizonfinanciering op het afgesproken niveau te brengen en het gewenste, nog uit voeren beleid, van
middelen te voorzien. GroenLinks investeert liever geld in de samenleving en in verbetering van het
milieu dan oppotten in reserves. De juiste investeringen in de samenleving levert niet alleen maatschappelijk maar ook financieel rendement op. Vaak is het uiteindelijke rendement zelfs beter, omdat
toekomstige uitgaven op allerlei gebieden kunnen worden vermeden. Met anderen willen wij graag zoeken
naar mogelijkheden om die investeringen in de samenleving en de leefomgeving te doen die naar onze
mening noodzakelijk zijn. De door de PvdA eerder vandaag gedane voorstellen in die richting spreken
ons dan ook aan. GroenLinks is blij met het reserveren van voldoende geld om in het kader van de
WMO dié Zeistenaren te ondersteunen die dat nodig hebben om ook mee te kunnen draaien in Zeist. De
uitvoering van de WMO is nog maar net echt op gang gekomen en nog niet alles is inmiddels voldoende
uitgekristalliseerd. Er zijn ook nog wel de nodige problemen op te lossen, zoals bijvoorbeeld die rond de
thuiszorg en er is ook nog niet 100% duidelijk wat er in de toekomst nog meer op WMO gebied te
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wachten staat. Daarom is het goed dat de gelden voor de WMO die mogelijk overblijven ook voor de
uitvoering van de WMO beschikbaar blijven, zodat de kwaliteit van de uitvoering in de toekomst in ieder
geval financieel geborgd is. Er komt betere voorlichting aan de minima, zodat deze mensen beter de weg
kunnen vinden naar regelingen waar ze recht op hebben. GroenLinks vindt het belangrijk dat de
gemeente hierin nu een meer actieve rol pakt. Uitgangspunt voor GroenLinks is dat iedereen in Zeist mee
kan doen. Voor de ene inwoner van Zeist is dat makkelijker dan voor de andere. We zijn geschrokken
van signalen dat het minimabeleid mogelijk financieel onder druk komt te staan doordat het inkomensdeel van de rijksbijdrage aan de sociale dienst omlaag gaat. Dat is voor ons niet aanvaardbaar, het is
tevens een oneigenlijke koppeling, die nooit door de raad is aangebracht. Juist voor de mensen die het
wat minder hebben is een ruimhartig minimabeleid vaak nét dat steuntje in de rug zijn waardoor er weer
perspectief en vertrouwen in de toekomst ontstaat. Het is voor ons niet aanvaardbaar dat het toekomstperspectief die we met een ruimhartig minimabeleid kunnen bieden aan de mensen die het minder
hebben, door deze oneigenlijke koppeling op de tocht komt te staan. Het zal u duidelijk zijn dat het
bekostigen van het minimabeleid vanuit de WMO budgetten zoals voorgesteld door de VVD in haar
motie, door ons niet gesteund zal worden. Zonder perspectief vaart niemand wel, ik heb het al eens
eerder vanaf deze plaats gezegd. Vooral voor jongeren is dat belangrijk. Perspectief op werk na een
opleiding, perspectief op woonruimte en perspectief op een plek binnen het maatschappelijke en
economische leven en het gevoel een waardevolle bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren.
Zonder dit perspectief lopen we de kans dat we jongeren verliezen en dat ze makkelijk vatbaar worden
voor zaken die hen nog verder van een goede toekomst zal afleiden. Er is terecht veel aandacht voor de
jeugd in deze begroting, zoals voor schooluitval en die jeugdigen die op het verkeerde pad dreigen te
komen. Een smet op het blazoen lijken echter de problemen wat betreft de voortzetting van een aantal
belangrijke jongerenprojecten van Meander. Meander heeft ten tijde van de voorjaarsnota aan de bel
getrokken en we horen graag van het college wat ze daar mee gaat doen. In de begroting is verder ruim
aandacht voor jongeren; voor jongerencultuur, schooluitval en het terugdringen van de wachtlijsten voor
sportdeelname. Je vraagt je af hoe dit soort van wachtlijsten mogelijk zijn in een tijd waarin de jeugd toch
al te weinig beweging heeft, problemen voortkomend uit overgewicht met de dag lijken te groeien en je
inmiddels op kosten van zorgverzekeraars kan Nordic Walken en fitnessen om dergelijke gezondheidsrisico’s te verkleinen. (De verzekeraars zien kennelijk wél heil in dit soort maatschappelijke investeringen!)
In dit kader bezien is het dan ook van groot belang dat het fietsactieplan zo snel mogelijk volledig wordt
uitgevoerd, zodat er veiliger schoolroutes ontstaan en de inmiddels ontstane “achterbankgeneratie” weer
naar school kan fietsen. Natuurlijk is GroenLinks blij met het aanpakken van een aantal, vooral voor de
kwetsbaarste verkeersdeelnemers, gevaarlijke verkeersknelpunten. Maar u weet dat wij van integrale
benaderingen houden. Met het alleen oplossen van de blackspots ben je er niet evenmin als het maar
gedeeltelijk uitvoeren van een samenhangend plan. Verkeersveiligheidsmaatregelen roepen meer en meer
vragen op, een grondige evaluatie van de uitvoering van het GVVP en het concept “Duurzaam Veilig” ,
bijvoorbeeld de aanleg van drempels en de communicatie daarover, lijkt aan de orde. GroenLinks ziet en
niet alleen vanuit dit perspectief, uit naar de interactieve planvorming waar een start mee gemaakt wordt.
Een heel andere wijze van plannen maken, waarbij inwoners en andere belanghebbenden al in een heel
vroeg stadium actief betrokken worden. Dat vraagt het inzetten van andere vaardigheden door
ambtenaren dan tot nu toe over het algemeen het geval was. In het project “Op weg naar de Kern”
worden hiertoe goede stappen gemaakt en GroenLinks heeft vertrouwen in het proces dat nu gaande is.
Ook van de raad vraagt dit andere vaardigheden. Met name op vlak van het stellen van de juiste kaders op
het juiste abstractieniveau. Het zal ook veel eisen stellen aan de kwaliteit van de communicatie hierover.
Over één van de aspecten van de communicatie heeft GroenLinks de afgelopen jaren bij voortduring
haar zorg uitgesproken; namelijk de beantwoording van brieven en andere vragen van burgers. Tot onze
vreugde hoorden we dat alles er op gericht is om per 1 januari alle brieven binnen de in het coalitieakkoord gestelde termijn van 4 weken na ontvangst op een fatsoenlijke wijze beantwoord te hebben. We
zullen dit kritisch blijven volgen. Het CDA heeft aangekondigd een motie in te gaan dienen omtrent het
ULI project. Wij hadden dit plan ook naast nog enige andere raadsfracties. Vanaf deze plaats roep ik op
om te komen tot een raadsbrede motie ter ondersteuning van de wethouder. De fractie van GroenLinks
is op hoofdlijnen tevreden over de voorliggende begroting maar wat ons betreft kan er wel een tandje
bijgezet worden wat betreft de financiering en uitvoering van de ambities die we hebben.
Seyst.nu: GroenLinks haalt de fietsers en schoolgaande kinderen aan. Wij delen deze mening. Als ik
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terugkijk in het programma verkeer en vervoer, zou ik graag willen weten hoe deze coalitiepartner dit
vindt. Wij vinden dat we er erg bekaaid afkomen met een cijfer van 5,6.
GroenLinks: Deze cijfers zijn fout volgens ons. Dit gaat over de bereikbaarheid. We moeten alles uit de
kast halen om onze gemeente voor de fietsers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het goed inzetten op
de fiets kan een hoop opleveren ook wat betreft de parkeerdruk in het centrum. Ik vind het fijn, dat ik u
aan mijn zijde tref bij het breken van een lans voor het fietsbeleid.
ChristenUnie/SGP: Graag wil ik beginnen met een woord van waardering voor de samenstellers van de
programmabegroting 2008. Deze wordt steeds duidelijker en leesbaarder. Steeds meer zie je de smart
doelstellingen terugkomen, maar ook de lijn van de doelstelling, activiteiten en inzet wordt steeds
helderder en inzichtelijker. Als je over de begroting spreekt heb je het over geld. Gelet op de signalen uit
Den Haag en de uitkeringen in het gemeentefonds lijkt het erop dat er een ombuiging plaatsvindt ten
gunste van de financiële capaciteit van de gemeenten. Het lijkt wel langzaam sprake is van een lenteachtig
financieel zonnetje. Het nieuwe kabinet sloot een bestuursakkoord met de VNG en dat levert fors nieuwe
middelen op voor de gemeenten. In het VNG magazine van eind september waarin een begrotingsspecial
is opgenomen is dit terug te vinden. Waar dit kabinet al niet goed voor is. Toch ondanks de meevallers en
het feit dat we minder snel onze eigen reserves moeten gaan aanspreken, blijft het oppassen dat we
vanwege de gunstige vooruitzichten te veel nieuw beleid willen gaan uitvoeren en daar weer structureel de
nodige middelen voor moeten worden opgehoest. Een solide financiële basis is de noodzaak van een
gezonde begroting. Gelet op dit uitgangspunt heeft mijn fractie dan ook geen moeite om het eigen
vermogen weer aan te vullen, omdat we daaruit eerder geput hebben om de eindjes aan elkaar te kunnen
knopen. Geld is niet meer dan een middel om de inhoud te realiseren. Vandaar dat ik nu thematisch op
enkele inhoudelijke zaken wil ingaan.
• Op weg naar de kern:
Uit de ambtelijke stukken en discussies blijkt dat er hard gewerkt wordt om dit project te realiseren. Op
weg naar een slagvaardige en klantgerichte organisatie. Dat betekent ook uitbesteding van werkzaamheden aan marktpartijen en aan wie bepaalde werkzaamheden kunnen worden overgedragen. We hebben
het Slot overgedragen, maar ontvangen nu toch wel wat klachten van echtparen die willen gaan trouwen
die dat zonder receptie willen doen. Of de begraafplaats overgedragen moet worden en mogelijkheden
wordt geboden voor de inrichting van een crematorium is een koppeling die mijn fractie niet ziet zitten.
• Openbare orde en veiligheid
Het kabinet hoopt de criminaliteit in de komende jaren met een kwart terug te brengen. Daarvoor wordt
175 miljoen uitgetrokken, ruim 34 miljoen is bestemd voor de aanpak van de jeugdcriminaliteit. Met
zoveel steun vanuit Den Haag moet het bij ons wel lukken om dan de jeugdcriminaliteit met 50% terug te
brengen. Maar de fractie is realistisch genoeg om te weten dat met geld niet alles is terug te dringen. Ook
zal er een knop omgezet moeten worden in het gedrag van de jeugdigen zelf. Om de bestrijding van de
criminaliteit in Zeist door ouderen en jongeren beter op elkaar af te stemmen ziet mijn fractie
mogelijkheden om meer te gaan samenwerken met het Veiligheidshuis. Het is een landelijke tendens dat
politie en organisaties zoals de kinderbescherming, jeugdzorg en reclassering steeds vaker in één gebouw
met elkaar gaan samen werken. Dat het ernst is met het aanpakken van de overlast door de regering blijkt
wel uit het feit dat tot 2012 ruim 33 miljoen wordt uitgetrokken voor overlast en verloedering. Het moet
mogelijk zijn om daar voor Zeist ook geld voor los te kunnen krijgen. Alcohol en drugs zijn vaak de
oorzaak van geweld in het uitgaansleven. Want herhaaldelijk moeten eigendommen en gemeentelijk
meubilair het ontgelden van dronken lui of van personen die soms tegen gereduceerde prijzen in de
laatste nachtelijke uren zich alsnog kunnen laten vollopen met alle gevolgen van dien. Een strenger
controlebeleid is nodig. Zeker nu de gemeente de mogelijkheid krijgt om het alcoholgebruik op te
schroeven naar 18 jaar. Gaat de portefeuillehouder van deze mogelijkheid gebruik maken? Wanneer een
horecaondernemer niet wenst mee werken aan een veiliger klimaat of geen verantwoordelijkheden neemt,
trekt de gemeente terecht aan de vergunningstijden. Deze ingeslagen weg mag wat ons betreft een vaste
lijn worden. Wat dat betreft zouden wij niet treuren als het sluitingstijd wat minder diep in de nacht zou
zijn gelegen.
• Verkeer en vervoer
Met interesse heb ik het programma onderdeel verkeer en vervoer gelezen in de programmabegroting.
Daarin staat dat een verkeersveilige en vlotte afwikkeling van alle verkeerssoorten in en door Zeist
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wenselijk is. Mijn fractie wil om diverse voor de hand liggende redenen, waar zij kan het vervoer per fiets
binnen, naar en vanuit Zeist . Ik zou dan ook graag zien dat de gemeente een visie ontwikkeld op
fietsverkeer door Zeist en knelpunten identificeert en aanpakt. Ik geef graag vast een paar voorbeelden.
Bij de fietsoversteekplaatsen op de Utrechtseweg moeten fietsers in de spits soms 2 fases wachten op het
autoverkeer om over te mogen steken. Gelet op de lange wachttijden vraagt dit om problemen of onveilig
oversteek gedrag van degene voor het allemaal te lang duurt. Fietsvriendelijke verkeerslichten waarop
wordt aangegeven hoe lang men moet wachten, zou een sterke verbetering zijn voor de verkeersveiligheid
op dat gebied. Mijn fractie zou het zeer op prijs stellen als enkele belangrijke fietspaden en met name in
Zeist-West is worden aangepakt. Als je geen rugklachten hebt, dan krijg je ze van zelf. Het is bijna
ondoenlijk om langs de Griftlaan in het zadel te blijven zitten zonder schade aan te richten aan je
ingewanden.
• Onderwijs
Dit beleid vraagt de komende jaren speciale aandacht. Elke school heeft zowat ruimteproblemen. We
krijgen weer kinderrijke buurten, geweldig. Problemen doen zich voor bij de centrumscholen. Is het
realiseren van een brede school waar centrumscholen die met ruimtegebrek te kampen hebben niet iets
om over na te denken? De regering wil voor verdere groei van brede school extra geld beschikbaar
stellen. Is dit geen kans voor Zeist?
• Openbaar groen in Zeist
Het onderhoud en beheer kunnen beter. In de afgelopen zomer zijn daarvoor de nodige klachten
binnengekomen en terecht. De verkeersveiligheid was soms in het geding vanwege het hoge gras en
struikgewas. Herhaling valt niet te verwachten omdat de controle dit moet gaan voorkomen zo heb ik
kunnen lezen in een schrijven van de gemeente. We wachten af. Nu ik het toch over groen heb viel het
mij wel eens op in Bretagne of sommige dorpen in Oostenrijk en Zwitserland dat die niet aantrekkelijk
waren door mooie kerken of oude huizen maar vooral door de prachtige bloemen. Jaarlijkse wijk
wedstrijden zorgen ervoor dat daar fleurige wijken ontstaan. Mogelijk ook iets voor onze wijken om daar
eens over na te denken.
• Sport en recreatie
De fractie vindt het een goed idee om kinderen van 7 jaar die hun zwemdiploma niet hebben, de
mogelijkheid te bieden om dit alsnog te halen.
• Luchtkwaliteit:
De hinder van het fijnstof voor met name de Verzetswijk vanwege de ligging langs de A 28 is bekend.
Onderzoeken hebben dat aangetoond.
• Tot slot,
Ik had nog veel willen vragen, zoals
- de voortgang van de woningbouw
- de afwikkeling van poststukken
maar andere fracties zullen daar mogelijk ook de schijnwerper op richten, dus laat ik deze items maar
rusten. De fractie dankt het college en de ambtelijke organisatie voor de inzet in het afgelopen jaar, en
wenst hen Gods zegen toe bij de verdere uitwerking van de plannen en uitvoerend beleid voor het
komende jaar.
Leefbaar Zeist: Het poëtisch gehalte van deze avond verrast mij. Ik wil kijken naar de begroting van dit
moment, maar ook naar vorige begrotingen. Opvallend is, dat er veel geld overblijft. De vraag is hoe dat
komt. Bij de opstelling van de begroting wordt veel te veel gekeken naar de vorige begroting en te weinig
naar de realisatie ervan. Bij de begroting wordt te veel naar de uitgaven gekeken en er wordt weinig naar
de inkomsten gekeken. Dat heeft tot gevolg dat we bij ongewijzigd aannemen van deze begroting, weer
tegen een overschot aanlopen. Kijken we naar de afgelopen 3 jaar dan hebben we een overschot tussen
de 5 en 8 miljoen. Zo’n overschot benadert al wat we aan de Zeister bevolking vragen aan OZB. We
kunnen dus eigenlijk best een jaar niks heffen. Als je niet al te rooskleurig wil overkomen, moet je de
overschotten wegboeken. De echte lange termijn reserve wordt gevormd door het Eigen Kapitaal. We
kunnen niet leven met het voorstel wat er over de Prorap ligt. Wel kunnen wij leven met het voorstel van
het CDA om met de bestemming van de overschotten te wachten tot volgend jaar. Wij voorspellen weer
een overschot van 2 miljoen aan het eind van het jaar. Wij willen dat niet. We kunnen de uitgaven
verhogen, of de inkomsten verlagen. Daarvoor hebben we wat voorstellen. Voorgesteld wordt om de
OZB met 2% te verhogen. Ons voorstel is om dit te beperken tot 1%. Dat is een goed gebaar naar de
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Zeister samenleving. In de afgelopen jaren hebben wij genoeg van de Zeister bevolking gevraagd. We
houden geld over, dus hoeven we minder te vragen. Daarnaast kunnen we de uitgaven verhogen. In
principe zijn wij hier niet zo’n voorstander van. Wij willen extra geld besteden aan de thema’s groen,
jeugd en de onderkant van de samenleving. Wat betreft het thema groen: het IBOR dateert uit 2001. Het
groen wordt bovendien door de heftige bebouwing aangetast. Ik wil de aandacht vestigen op het
volgende. In de tekst van de begroting wordt over 300 ha. bos gerept. In de begroting zelf is sprake van
224 ha. openbaar groen. Dat is dus beduidend minder. Het lijkt ons dringend om dit getal weer eens te
evalueren, want het is al in geen jaren aangepast. Daarnaast constateren wij dat het IBOR niet veel meer
betekent dat een gewogen basis. Onze stelling is, dat Zeist een stuk groener kan dan het nu is. Laten we
daar aan gaan werken. Ons voorstel is daarom om daaraan extra gelden te besteden.
PvdA: Hoor ik u zeggen, dat het groener moet. Meer onkruid?
Leefbaar Zeist: Het begrip onkruid varieert nogal. Alles wat botanisch interessant is, is de moeite van
het stimuleren waard.
PvdA: Het kwaliteitsniveau waarop wij de openbare ruimten willen beheren, is gewogen basis. Ik neem
aan dat u dit steunt.
Leefbaar Zeist: De uitspraak van gewogen basis dateert uit 2001. Wij vinden het dringend noodzakelijk
het groenbeheer eens goed tegen het licht te houden. Een actualisatie van het groenstructuurplan staat op
de rol. Ik zou – gezien het feit dat we geld over hebben – sterk willen aanbevelen, dat we naar meer
groen, een toename van het groen in Zeist gaan streven. Uit de begroting, ook van de afgelopen jaren,
kunnen wij onvoldoende constateren hoe het met het groen gegaan is. Dan het thema jeugd. Er is een
aantal keren opgemerkt dat we repressief moeten zijn om te zorgen dat het veilig blijft. Wij vinden dat er
ook een tegenwicht moet komen. Tussen de oren wordt nogal negatief gedacht over jongeren. Dat zie je
ook terug in het uitgavenpatroon, terwijl je juist van de stimuleringskan, de positieve kant moet uitgaan.
Hierbij komt er maar weinig uit de verf. Het honoreren van initiatieven om meer voor jongeren te
betekenen, stranden. Dat is zeer spijtig. Wij zijn van plan om hiervoor met wat voorstellen te komen om
hieraan iets te doen.
PvdA: U houdt een pleidooi om niet alleen repressief iets te doen maar ook aan de sociale aspecten.
Jongerenbeleid is natuurlijk meer dan alleen criminaliteitsbestrijding.
Leefbaar Zeist: Daarmee zijn wij het volledig met u eens. Wij willen graag met u deelnemen aan een
werkgroep om een lijstje van punten te bekijken welke met het geld dat we over hebben, opgepakt
kunnen worden. Wij vinden het positieve jeugdbeleid daarin erg belangrijk. Dan kom ik nog op het punt
‘de onderkant van de samenleving’. Weinigen van de aanwezigen hier zullen weten hoe het is als je van
een minimuminkomen moet rondkomen. Wij vinden dat we voor deze groep ook iets moeten doen. Wij
hebben het idee dat we een energiebox zouden kunnen verschaffen. In deze doos zitten concrete
middelen om energie te besparen. Samengevat: wij vinden het onwenselijk dat het huidige beleid, dat
stelselmatig tot grote overschotten leidt, onverminderd voort te zetten. Wij juichen een voorzichtig
begrotingsbeleid toe, maar wij zijn als gemeente geen bedrijf en hoeven geen winst te maken en grote
reserves op te bouwen.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2008
1e reactietermijn college:
Gelegenheid voor reactie door de collegeleden op de beschouwingen van de fracties en de eventuele
wijzigingsvoorstellen
Inmiddels is ook Bodes de Vries (PvdA) aanwezig.
Cees Berkhout: Het woord oppotten is gebruikt. De betekenis hiervan is o.a. vrekkig sparen. De
gemeente Zeist voert een deugdelijk financieel beleid (meerjarig). We willen eerst de stelpost voor de
horizonfinanciering vullen en pas daarna kunnen punten van de B-lijst gerealiseerd worden. We opereren
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voorzichtig en constateren daarna of er geld is overgebleven. T.a.v. de behoedzaamheidsreserve heeft de
raad besloten hoe hiermee omgegaan wordt. Tot 2006 is er een buffer opgebouwd. In juni 2006 is
besloten dat het een tandje minder kon en is aan een aantal elementen geknibbeld. Dat had een direct
gevolg op het weerstandsvermogen en het risico werd verhoogd. Het college adviseert daarom dringend
het amendement van de PvdA niet over te nemen.
PvdA: Er is nog steeds 1,1 miljoen buffer in de begroting indien het amendement aangenomen wordt.
Cees Berkhout: Toch zouden we dit niet moeten doen en niet willen doen. We hebben stelposten om
risico’s op te vangen. Deze risico’s zijn nog niet gekwantificeerd en anticiperen op komend beleid. Over
de toekomst van de SWZ vindt binnenkort een vergadering plaats van het DB, AB en OR. Eind van het
jaar is meer zicht op een oplossing. Ook het buiten de deur zetten van de SWZ brengt de komende jaren
nog kosten met zich mee. Het weer invoeren van het schoolzwemmen is een politieke keuze. De motie
naar het onderzoek eigen kapitaal wordt door het college omarmt. Wij willen de motie van de VVD
volgen. Ook het ULI project wordt door het college omarmt en hopelijk krijgt dit raadsbrede steun.
Albert van Kuijk: Ik ben niet optimistisch over het geld wat overblijft voor de WMO. In november kom
ik met een brief naar de raad over de stand van zaken. Binnenkort moet de kadernota WMO uitgevoerd
worden. Ook daar is geld voor nodig. Over het plafond van de egalisatiereserve is nog niets te zetten. Dit
kan pas bij de voorjaarsnota 2008. T.a.v. de jongerenprojecten bij Meander-Omnium hebben we de
evaluatie afgewacht. Voor 2008 is het project verlengd. Onderdelen ervan worden wellicht structureel
gemaakt. Op 15 november is er een bijeenkomst over het woningbouwprogramma door het aanjaagteam.
De raad ontvangt hiervoor een uitnodiging. Voor de bouw van meer starterswoningen zijn vooralsnog
niet meer geschikte plekken gevonden. Voor de beantwoording over de wachtlijsten in het onderwijs,
wordt verwezen naar de eerder ontvangen schriftelijke beantwoording. Het college denkt over het
oprichten van een 3e brede school in Kerckebosch. ChristenUnie/SGP stelt voor deze in het centrum te
situeren. Dit wordt in de overwegingen meegenomen. Met het Veiligheidshuis is een convenant gesloten
voor gemeente Zeist. In de verdere gesprekken wordt o.a. jeugdzorg betrokken. OWNK is een poging de
organisatie slagvaardiger en efficiënt en kleiner te maken. Hiervoor is 1,5 miljoen gereserveerd.
Dirk Gudde: Wijkgericht werken is een belangrijk element van het gemeentelijk beleid geworden. De
evaluatie van de gehouden wijkvisies is gereed en komt binnenkort naar de raad. ChristenUnie/SGP stelt
voor wijkwedstrijden te houden. Dat is misschien een idee, Floralia in Austerlitz organiseert al iets
dergelijks. 2008 heeft ‘burenjaar’ als thema gekregen. Wellicht dat er in dit kader afspraken gemaakt
kunnen worden. Wijkgericht werken is echter wel afhankelijk van initiatieven en vragen van de burgers.
Zeist is lid geworden van het landelijk platform ‘kenniscentrum wijkaanpassingen’. De oprichting is met
belangstelling tegemoet gezien. Er is vaak inspraak over de inrichting van de wijk via kinderen/jongeren
(d.m.v. wijkinitiatieven). Komend jaar wordt een regisseur wijkgericht werken aangetrokken. Er komen
veel vragen vanuit de wijken. De regisseur begeleidt de vragen en leidt deze door naar de gemeente. Daar
is behoefte aan. De vragen worden uitgezet en de beantwoording bewaakt.
Joke Leenders: Er zijn veel zorgen bij de raad over het i-deel en de apparaatskosten bij de RSD. Hoe is
het minimabeleid geregeld? Er zijn nu kansen en mogelijkheden om dit regionaal goed op te pakken.
T.a.v. het i-deel ontstaat voor 2007 een tekort. Er komt 1 miljoen minder binnen. De RSD blijft onder
het landelijk gemiddelde. Het is een opgave voor het bestuur van de RSD om hieraan hard te werken. Het
tekort is in 2008 niet ingehaald. Over het minimabeleid zijn in het coalitieakkoord afspraken gemaakt. Het
minimabeleid wordt bekostigd uit het overschot van het i-deel. Het minimabeleid mag niet lijden onder
het tekort. Er komt daarom een voorstel voor een overgangsfase. Het reïntegratieplan is door de RSD
vastgesteld. Dit ligt niet meer bij de raad. Dan het fietsen. Het fietspad langs Zeist-West is in een slechte
staat. Er moet een afweging gemaakt worden tussen de bomen en de veiligheid van de fietsers. Voor de
wachttijdverkorting voor fietsers bij stoplichten/oversteek zijn afspraken gemaakt met het BRU. Geld
voor het thema leven uit het milieujaarprogramma is er nog niet. Eventueel kan geschoven worden met
de punten op de B-lijst. Over de motie klimaat neutrale gemeente komt er binnenkort een brief aan de
raad.
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Koos Janssen: Er is veel gezegd over de veiligheid en veel zorgen hierover worden gedeeld. Het
weerspiegelt ook de steun van de raad hiervoor. We zijn op de goede weg. Over enige maanden ontvangt
de raad een vergelijking/rappportage over het thema veiligheid. Binnenkort wordt het integraal
veiligheidsplan opgesteld en wordt het horecaconvenant afgesloten, alsmede een plan van aanpak. Dat is
het startpunt voor de komende jaren. De raad wordt betrokken bij de invoering van de bestuurlijke
boete/bestuurlijke sancties. Zeist zoekt aansluiting bij het Veiligheidshuis in Amersfoort. Ook het zgn.
weekeindarrangement wordt hierin betrokken. De invoering van 18 jaar als minimum voor
alcoholgebruik wacht op landelijke wetgeving. Bij de interactieve beleidsvorming/planvorming is een rol
weggelegd voor de raad, college van B&W, medewerkers van de gemeente, organisaties in Zeist en
bewoners. Dit is voor verbetering vatbaar en iedereen zal zich moeten verdiepen in hun nieuwe rollen.
Dat is geen geringe opgave. Het gemeentelijk accommodatieplan en het ruimtelijk plan Huis ter Heide
worden als pilot gebruikt.
De vergadering wordt hierna geschorst tot 19.30 uur.
Inmiddels zijn ook de raadsleden Ans van Gelder (PvdA), Pieter van der Ploeg (D66) en Marc Verdoes
(VVD) aanwezig.
De vergadering wordt heropend.
Raadsvoorstel over de evaluatie “Startersleningen Zeist”en vaststelling Verordening VROMstartersleningen (07RAAD0347)
CDA: Wil dit voorstel positief benaderen en kan naar de raad. Het is een goede zaak dat dit wordt
voortgezet. Er moet wel gecommuniceerd worden over deze mogelijkheid naar de hypotheekverstrekkers,
woningcorporaties en bevolking. De fractie ziet graag ieder jaar een prognose van het gebruik van de
regeling tegemoet. Het bedrag in de huidige regeling wat beschikbaar is, is niet hoog. Het aantal
gebruikers ervan ook niet. De fractie hoopt dat door stimulering van VROM en het college er meer
belangstelling voor de starterslening komt. GroenLinks: Wil zich voor een groot deel aansluiten bij de
vorige woordvoerder. Door de koppeling met de VROM-regeling komt er een hoger budget beschikbaar.
Nu nog huizen waarvoor deze regeling toegepast kan worden! PvdA: Is blij met dit voorstel. In de
afgelopen jaren hebben maar 6 starters van de regeling gebruik gemaakt. Door goede communicatie zal er
meer belangstelling komen. Wel zijn er weinig goede woningen beschikbaar, dat is een punt van aandacht.
VVD: Kan weinig aanvoeren om niet voor te stemmen. Vraagt om ook de vereniging Eigen Huis op het
bestaan van de regeling te wijzen. Voorstel kan naar de raad. SP: Alles hierover is al gezegd en sluit zich
aan bij de vorige sprekers. ChristenUnie/SGP: Staat positief tegenover dit voorstel.
Albert van Kuijk: Beaamt dat een goede communicatie belangrijk is. Er moet veel aandacht aan het
bestaan van de regeling geschonken worden. De behoefte aan starterswoningen is groot. Wellicht dat
naar aanleiding van de Woonvisie meer woningen voor dit doel beschikbaar komen. Jaarlijks wordt
hierover gerapporteerd en bij de prorap vindt achteraf een rapportage plaats.
Het voorstel kan doorgeleid worden naar de raad van 6 november a.s.
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Besloten wordt een omgekeerde sprekersvolgorde aan te houden.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2008
2e debattermijn raadsfracties:
Gelegenheid voor de fracties om elkaar te overtuigen van een standpunt en/of om ondersteuning voor
wijzigingsvoorstellen te verwerven
Leefbaar Zeist heeft geen behoefte om van deze termijn gebruik te maken. ChristenUnie/SGP: Wat
betreft het financiële gedeelte kan de fractie zich vinden in de consistente lijn t.a.v. de
behoedzaamheidsreserve. De evaluatie van de wijkvisies wordt met belangstelling afgewacht. Het element
van de wijkwedstrijden was een suggestie. De openbare orde en veiligheid is een belangrijk onderwerp.
De criminaliteitscijfers zijn hoopvol, maar nog steeds behoorlijk hoog. Dat is zorgelijk. De fractie dringt
aan dat het cameratoezicht in De Clomp snel wordt ingevoerd. De aansluiting bij het Veiligheidshuis
stemt hoopvol. Het weekeindarrangement kan vooral voor geweldsdelicten gebruikt worden. Het verhaal
rond de RSD is duidelijk en er zijn nog veel onduidelijkheden. Wat betreft de fietspaden in Zeist-West
moet gekozen worden voor de bomen of fietsers. De veiligheid van de fietsers gaat natuurlijk boven alles.
Wat betreft de leerlingenprognoses stelt de fractie vast, dat de scholen in het centrum uit hun voegen
barsten. In 2012 zou er een kentering plaatsvinden. Het rijk kan bijdragen aan het oprichten van een
brede school. GroenLinks: Over de financiën blijven we van mening verschillen. We hebben voldoende
‘vlees op de botten’. Wij willen investeren in de samenleving door punten van de B-lijst in te zetten, na de
horizonfinanciering. Het geld is gewoon nodig voor maatschappelijk urgente projecten. Wat betreft het
ULI-advies heeft de fractie een motie in de steigers staan en hoopt dat een meerderheid zich hierin kan
vinden. De fractie is blij dat wat betreft de wijkvisies met kleinschaliger gebieden gewerkt gaat worden. Bij
een interactieve planvorming zijn er veel betrokkenen. De rol van de raad hierbij is belangrijk. Het is
echter moeilijk om kaders te stellen. De fractie vraagt naar de verslaglegging van de bijeenkomst welke
onlangs in dit kader heeft plaatsgevonden. De fractie is blij met de beantwoording over de
jongerenprojecten bij Meander-Omnium. De projecten lopen in 2008 door en mogelijk worden
sommigen structureel. Bij de RSD komt er veel op ons af. Er moet een miljoen ingelopen worden. Is
hiervoor een tijdpad bekend? De fractie zou graag de kosten voor de RSD voor 2 jaar in willen boeken.
In de loop van deze twee jaar kan dan – tijdig – bekeken worden hoe het in het 3e en 4e jaar verder gaat.
De fractie heeft vertrouwen in de bestuurders uit Zeist welke zitting hebben in de RSD. SP: Deelt de
mening van de wethouder Financiën voor wat betreft de overschotten niet. De motie van VVD over het
onderzoek naar eigen kapitaal wordt niet gesteund. Wat betreft het milieu/groene hoekjes staan er in de
prorap veel minnen. Daarover is de fractie teleurgesteld. CDA: Over de veiligheid is door de
portefeuillehouder een helder betoog gehouden. De fractie heeft hierin vertrouwen. Wel wil de fractie de
burgers hierbij meer betrekken. In 2008 is de evaluatie van de wijkvisies gereed. Is het coalitiedoel
gehaald? Graag wil de fractie de stand van zaken duidelijk hebben. Worden er nog meer wijkvisies
overwogen? Over de RSD is een goed verhaal neergezet hoe verder gegaan moet worden. De fractie heeft
vertrouwen in Joke Leenders en Marcel Fluitman als bestuurders. Over de verdere verbeteringen wordt
de fractie graag bijgepraat tijdens het vragenuurtje van de raad. De fractie stemt in met het betoog van de
portefeuillehouder over de WMO. Ook steunt de fractie het betoog van wethouder Financiën. We
moeten eerst sparen voordat er geld uitgegeven kan worden. De fractie stelt voor een motie over het
ULI-advies in gezamenlijkheid op te pakken. De fractie kan de motie over het eigen kapitaal steunen, die
over de bijzondere bijstand niet. Ook zal de fractie het amendement van de PvdA niet steunen. D66:
Onze fractie wordt met onze vraag over de motie klimaatneutrale gemeente op haar wenken bediend. We
zijn blij met de toezegging van de portefeuillehouder over de jongerenprojecten. Het college heeft de
intentie deze projecten structureel te maken. Het wijkgericht werken komt langzaam aan van de grond.
Om meer per wijk te kunnen regelen, zullen de wijken meer geëquipeerd moeten worden. Het college wil
afblijven van de stelpost onverwachte ontwikkelingen. Graag ontvangt de fractie voor de
raadsvergadering een kosten/baten analyse van meer huizen bouwen: wat kost dit en wat levert het de
gemeente meer op? Via een amendement wil de PvdA elementen van de B-lijst honoreren en hiermee
investeren in de samenleving. De VVD-fractie wil niet meedoen, de fractie ziet beren op de weg. De
fractie zal het amendement van de PvdA steunen. We zijn behoedzaam genoeg geweest. VVD: Wij zijn
blij met de antwoorden van de portefeuillehouder inzake de WMO. Bij de voorjaarsnota 2008 wordt een
overzicht van de uitgaven en reserve WMO gegeven. Wij zullen onze motie herformuleren. Met onze
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motie naar het eigen kapitaal willen we een evaluatie bewerkstelligen. Een onderzoek naar de
uitgangspunten kan nooit kwaad. De A-lijst is ambitieus en realisatie van punten hiervan is ook een
investering in de samenleving. We willen niet meer geld uitgeven, want er ontstaan structurele
meerkosten. Er zijn problemen met de RSD, we lopen risico’s. Omdat wij geen gat in de begroting willen
schieten, zullen wij het amendement van de PvdA niet steunen. Wat betreft het actieprogramma lokaal
bestuur vinden wij dit een aanrader om hierbij aansluiting te zoeken. Seyst.nu: Wat betreft de S-jes en
R’en zouden wij het college willen vragen daar waar mogelijk meer naar een ‘R’ toe te werken en
verantwoordelijkheid te nemen. Wij missen bij de openbare orde en veiligheid een nul meting. Krijgt de
ontwikkeling van een wijkvisie een status? In het kader van de WMO vragen wij ons af of er voor 2008
geld beschikbaar is voor het pgb. Graag willen wij meer duidelijkheid over de inrichting van de Steynlaan.
De vraag over de keuze vrijheid van onderwijs is niet beantwoord. Bij het punt huiselijk geweld is geen
resultaat ingevuld. Zijn er cijfers bekend? PvdA: Er is een vruchtbare samenwerking binnen de coalitie,
maar er zijn ook verschillen. Er is nog veel nood in Zeist. Wij willen extra investeren in meer toezicht in
Zeist. Er is een sluitende meerjarenbegroting, dat wil de PvdA ook maar wij willen ook investeren in
maatschappelijk goed dingen. CDA: We lopen een groter risico met het PvdA-amendement. PvdA: het
risicoprofiel kent 3 stelposten. Er is voldoende balans in de risicoparagraaf. We willen de kans pakken om
nu te investeren. Er is een solide financieel beleid. We verschillen van mening over de hoogte van de
risicovoorziening. We zien de plannen voor de RSD met veel vertrouwen tegemoet. Ook wij hebben
vertrouwen in onze vertegenwoordigers. We moeten de RSD een kans geven. Indien ons amendement
aangenomen wordt, willen wij in gezamenlijkheid bespreken voor welk beleid het beschikbare geld
ingezet wordt.
Raadsvoorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2008
2e reactietermijn college:
Gelegenheid voor een reactie door de collegeleden op het debat van de fracties en de ingediende
wijzigingsvoorstellen
Cees Berkhout doet een dringend beroep op de raad om het PvdA-amendement niet te steunen. De
fracties van o.a. PvdA en D66 willen de beer al verkopen voordat hij geschoten is. Hierover verschillen
we fors van mening. De risico’s zijn onduidelijk. Mocht de raad andere prioriteiten willen, neem dan in
overweging om punten van de A-lijst te ruilen met punten van de B-lijst. De raad heeft zelf de
behoedzaamheidsreserve vastgesteld. Er zijn risico’s o.a. ten aanzien van de RSD, SWZ en OWNK. Na
2010 komt de gemeente in de min. De kosten/baten als er meer gebouwd wordt, zijn onbekend. Deze
zijn opgenomen in een stelpost.
D66 vraagt naar een inschatting door deskundigen en verzoekt deze aan de raad ter hand te stellen.
Cees Berkhout zegt toe dat dit voor volgende week dinsdag voor de raad schriftelijk beschikbaar is.
ChristenUnie/SGP: De CAO-onderhandelingen zijn op 2% ingeschat. Mijn fractie vindt dat erg mager.
Cees Berkhout antwoordt, dat dit voor 4,5% is ingeboekt.
PvdA: De wethouder maakt een opsomming van de risico’s. Voor een deel is dat waar, maar wij maken
toch een andere inschatting.
Cees Berkhout: Op dit punt verschillen wij dan van mening.
Albert van Kuijk: De prognoses van het onderwijs is een lastige zaak. In december zijn hierover meer
gegevens bekend. De suggestie van een brede school in het centrum wordt bekeken. Het voortzetten van
de jongerenprojecten van Meander-Omnium komt dinsdag in het college. Ik kom hierop daarom nog
terug. De vrije schoolkeuze van ouders ligt moeilijk. Dit is niet altijd te realiseren. Wel is er hierover
overleg met de schoolbesturen.
Dirk Gudde: Ik vind dat het wijkgericht werken goed van de grond is gekomen. Dit is met veel succes
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opgepakt. Wij zijn tevreden over de samenwerking in de wijken. Voor de verdere aanpak van de wijkvisies
vraag ik nog even het geduld van de raad en verzoek de evaluatie af te wachten. Ik kom met een voorstel
naar u toe. Voor de wijkservicepunten komt geld beschikbaar. Dit valt niet onder wijkgericht werken.
Joke Leenders: Naar aanleiding van Seyst.nu. De gemeente streeft natuurlijk naar zo min mogelijk
verkeersslachtoffers. Zeist had er vorig jaar 28, terwijl het maximaal 44 mag zijn. We blijven gelukkig dus
ver onder deze norm. Door de RSD is nog veel werk te verzetten. Ik dank de raad voor haar steun in
deze.
Koos Janssen: Het verslag van de workshop interactieve planvorming wordt aan de raad gestuurd. Het
initiatiefvoorstel van het CDA over veiligheid krijgt een plaats in het integraal veiligheidsplan. Het
actieprogramma lokaal bestuur wordt door het college in het kader van OWNK gevolgd. Door de Griffie
wordt een afspraak gemaakt met een bureau om te bezien of dit voor Zeist ook handvatten kan bieden.
Huiselijk geweld wordt zeer serieus genomen. Hiervoor is een convenant afgesloten. De beoogde
resultaten zijn moeilijk te definiëren. Bij de politie is een protocol ontwikkeld hoe omgegaan moet
worden als huiselijk geweld vermoed wordt. In de Tweede en Eerste Kamer is een wetsvoorstel in
voorbereiding. Hierin komt een verbodsartikel (zgn. thuisverboden). Het is een groot maatschappelijk
probleem en krijgt een prominente plek in het integraal veiligheidsprogramma.
De raad geeft aan dat het raadsvoorstel van de programmabegroting 2008 hiermede voldoende aan de
orde is geweest. De komende week, de tijd tot aan de raadsvergadering zal benut worden voor onderling
overleg over de in te dienen amendementen en moties.
De voorzitter sluit hiermee de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 januari 2008.
De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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