
 

Algemene Beschouwingen Begroting 2015 

 
Een sluitende begroting en een weerstandvermogen dat ruim voldoende is om risico’s op te vangen 
en een financiële reserve waar vergelijkbare gemeenten jaloers op zijn.  
Wat wil je nog meer. 
 
Ook de PvdA kan niet anders dan tevreden zijn over deze begroting. Alleen het jaar 2018 geeft nog 
een negatief resultaat. Daar kom ik nog op terug. 
 
Algemeen. 
Je kunt ook zeggen: waarom is het allemaal zo positief, waarom zijn de reserves zo hoog, moet dat 
wel, moeten we niet meer doen of: is dit een doel op zich? 
De gemeente is geen spaarbank, maar krijgt geld van de burgers om een gemeente in stand te 
houden.  
De PvdA vindt dat het tijd wordt om eens wat meer te kijken naar het onderhoud. Daar valt nog wel 
het een en ander op aan te merken. Voor bijna alle te onderhouden spullen zijn meerjarige 
onderhoudsprogramma’s maar al vele jaren moeten wij constateren dat de uitvoering achterblijft bij 
de plannen.  
Hoe kan dat? 
Waarom wordt er onvoldoende aandacht aan besteed? En dat begint al in het coalitieakkoord, 
waarin dit onderwerp niet voorkomt. 
 
Begroting 2015 
Het is weer teleurstellend dat er, tegen de afspraak met de raad in, niet eerst een kadernota 
begroting 2015 gemaakt is.  
Nu weet je als fractie niet precies welke bezuinigingen de gemeente te wachten stonden (en staan?) 
en welke plannen er geschrapt moesten worden om die bezuiniging het hoofd te kunnen bieden. De 
afwegingen zijn geheel door dit college gemaakt zonder de raad daar vooraf bij te betrekken. 
   
Over de periode 2015 – 2018 dient structureel ca €3.7 miljoen extra te worden bezuinigd. Een 
aanzienlijke opgave.  
Die opgave heeft niet geleid tot een lastenverzwaring voor de inwoners en zo op het eerste gezicht 
leiden die ook niet tot drastische ingrepen in het voorzieningenniveau in onze gemeente.  
Alleen de OZB stijgt met 1,5% zoals al lang geleden door de raad is vastgesteld.  
De inkomsten uit de OZB worden €2.9 miljoen.  
Voor de hoogte van de OZB heeft het Rijk een soort van plafond bepaald en daar zit onze gemeente 
ruim onder. Zodoende zijn er onbenutte inkomsten uit de OZB van €2.2 miljoen.  
Bij herberekeningen van het Rijk voor uitkeringen naar de gemeente of binnenkort bij de invoering 
van Vennootschap-belasting voor de ondernemingsactiviteiten, werkt dit deel in negatieve zin mee.  
Dit betekent dat onze gemeente vanwege die onbenutte capaciteit minder geld krijgt van het Rijk 
dan waar het qua inwonertal recht op heeft.  
Het verdient op enig moment bezinning om die effecten nog eens goed af te wegen en misschien te 
komen tot een andere verdeling van de lasten voor onze inwoners en daarmee de inkomsten van de 
gemeente.  
 
Zoals elk jaar pleit de PvdA voor wijzigingen in de begroting.  

 Kom eens tot een herindeling van de programma’s,  

 Voeg producten die weinig politieke aandacht vragen samen,  
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 Zorg dat de raad de kaders en budgetten voor de nieuwe initiatieven helder kan stellen zodat die 
aan het einde ook te controleren zijn. 

 Maak voor zover mogelijk de doelstellingen SMART. 

 Zorg voor een actueel overzicht van onze kaderstellende regelingen, het liefst in een extra bijlage 
met jaartallen van vaststelling.  

 Geef de relatie met een coalitieprogramma aan. 
Dat lijkt maar steeds niet te willen lukken terwijl er toch steeds meer aanhangers in de raad zijn voor 
zo’n wijziging.  
De PvdA pleit al jaren voor deze wijzigingen. Ook heeft de PvdA aangegeven dat het niet allemaal 
tegelijk hoeft te worden gerealiseerd. Maar begin een keer!!! 
 
De grootste verandering is dat de loonkosten niet meer per product zichtbaar zijn, maar per 
programma. Sommige noemen dat voortuitgang. De PvdA vindt dat zeker niet, maar hoe komt die 
wijziging tot stand.  
In de beantwoording wordt verwezen naar de vorige begrotings-raad waar moties hebben geleid tot 
deze aanpassing. Wij hebben het verslag daarvan nog eens nagelopen. Dan blijkt dat niet zo duidelijk. 
Er zijn op dit onderdeel moties ingediend door PvdA en VVD. Die van de PvdA vraagt om: inzetten op 
toeschrijven uren op juiste begrotingsproducten en die van de VVD: gaat over het voorkomen van de 
opmerkelijke jaarlijkse verschuiving in personeelskosten. Het college neemt de moties over en voegt 
toe dat volgend jaar (2015 dus) een begin wordt gemaakt om de programmastructuur onder de loep 
te nemen en de fine tuning te bespreken in de commissie Planning en Control. Dat is echter niet 
gebeurd. Kortom er ligt geen helder besluit van de raad ten grondslag aan deze opzet. Dit lijkt eerder 
een persoonlijk initiatief. 
Het voordeel van deze werkwijze is namelijk dat grote verschuivingen in personeelskosten niet meer 
door het college verklaard hoeven worden. 
Zo kom je er als raad nooit meer achter welk budget beschikbaar is gesteld voor een product en wat 
het uiteindelijk aan het einde van het jaar werkelijk heeft gekost. Dit kan leiden tot verkeerde 
inzichten.  
Eigenlijk past hier maar een conclusie en die is dat de gemeente niet ‘In controle’ is en daarom zijn 
toevlucht zoekt in het weglaten van kosten voor de raad.  
 
Met behulp van de Productenraming kan je er nog wel achter komen. Zo komt de PvdA tot het 
voorbeeld bij het terugdringen van het schoolverzuim. Volgens de programmabegroting kost dat 
slechts €500. Dat is wel erg weinig, daar kan een gemeente niets voor doen. Met de loonkosten erbij 
blijkt het totale budget €186.000 te zijn. Met dat budget zou je doelstellingen kunnen realiseren. Als 
er tenminste doelstellingen zijn. 
Een toename van de loonkosten integrale veiligheid en toezicht bij de wekelijkse markten stijgen met 
ca 25% waar andere juist met 25% dalen. Als je verder zoekt blijken de loonkosten voor integrale 
veiligheid in zijn geheel opeens gestegen te zijn met ruim €100.000 tot €458.000. Er wordt geen 
enkele reden gegeven voor deze forse stijging. 
 
Wat wil de PvdA hier nu mee zeggen en vooral herhalen wat in voorgaande jaren ook al steeds wordt 
bepleit. Deze begroting is onvoldoende helder. Daar waar de raad kaders moet stellen worden die 
nauwelijks gesteld en dus zijn die ook niet te controleren een het einde van het jaar. Loonkosten 
maken onderdeel uit van een product, moeten dus zichtbaar zijn en het college dient zich te 
verantwoorden bij grote afwijkingen. 
 
Er zijn ook verbeteringen, de begroting is goed leesbaar en wordt niet gevuld met onnodige 
gedetailleerde informatie.  



3 
 

Vorig jaar werd nog een burger-vriendelijke begrotingsapplicatie geïntroduceerd. Wij hebben die dit 
jaar niet gezien. De PvdA pleit voor een voor burgers toegankelijke begroting waarin deze coalitie 
duidelijk aangeeft wat er komend jaar van hen verwacht mag worden. 
 
Veranderingen 2015. 
De grootste veranderingen voor 2015 zijn natuurlijk de drie transities en de fusie met de gemeente 
Zeevang eindigend in de verkiezingen in november 2015. Maar ook de invoering van een 
Verwachtingsmanagement is nieuw en daar verwacht de PvdA graag op de korte termijn een eerste 
evaluatie over. Zodat ook wij deelgenoot kunnen zijn in de ongetwijfeld lovende reacties van onze 
inwoners. Het eerste voorstel dat leidt tot vermindering en versimpeling van de regeldruk heeft de 
PvdA nog niet gevonden in de begroting. 
 
Fusie  
Beide gemeenten zijn vooral ambtelijk bezig om te komen tot afstemming op de vele 
beleidsterreinen. Vooral de effecten van de samenvoeging van de beide organisaties op de 
dienstverlening, de personele samenstelling en de huisvesting hebben onze bijzondere aandacht. 
De coalitie heeft als afspraak dat de belangen van onze bevolking zo goed mogelijk moeten worden 
behartigd en de allocatie van de gelden dient nauwgezet plaats te vinden. Naast de open deur over 
de belangen is het bijzonder dat er voor de belangrijk geachte allocatie van de gelden dus niet eens 
een apart product of programma voor de fusie is ingevoegd. Terwijl dit bij de behandeling in 2014 bij 
motie wel was toegezegd.  
De eerste afspraak die niet is nagekomen. 
 
Vorig jaar om deze tijd had de raad een heftige discussie over het gebruik van het pand van HHNK 
waar we nu zitten. Vanwege een eerder voorstel waarin werd aangekondigd dat er eerst 
vernieuwbouw zou gaan plaatsvinden aan de panden op de mgr Veermanlaan waarbij tegelijk die 
van HHNK te koop gezet zouden worden, was toen de intentie om deze laatste juist te behouden. De 
verkiezingen hebben geleid tot een ander beleid. Het pand HHNK staat te koop, al geruime tijd en de 
raad hoort niets over eventuele vorderingen. De PvdA had ook niet verwacht dat deze snel verkocht 
zouden worden, weggegeven wel natuurlijk, maar zo onverstandig zal dit college toch niet zijn. 
Dat betekent eigenlijk ook dat deze raad al meer dan een decennium praat over huisvesting en er 
nog steeds geen besluit is genomen. Er wordt in de begroting zelfs geen enkel woord gewijd aan 
huisvesting en er is ook geen enkel budget meer voor beschikbaar. Terwijl er in het coalitieakkoord 
nog wel wordt gesproken over de noodzaak om de ambtelijke huisvesting te bezien. 
Kennelijk is het niet meer nodig. Hebben we ons de afgelopen jaren om niets druk gemaakt of neemt 
dit college het niet zo nauw met haar afspraken? 
 
Samenwerking Stadsregio 
Wij werken op het gebied van openbaar vervoer samen in de Stadsregio en dan lees ik opeens in de 
krant dat de wethouder van Amsterdam vindt dat als de N/Zlijn rijdt er geen bus meer door de 
IJtunnel zal rijden. Dat betekent dat bussen uit onze gemeente kennelijk stoppen bij het 
Buikslotermeerplein om daar te mogen overstappen om vervolgens op de halte Centraal Station 
weer te mogen overstappen op andere lijnen. Dat lijkt niet handig. De PvdA vraagt zich af of zo’n 
standpunt gedeeld is met onze wethouder. En wat is de mening van onze wethouder? 
De PvdA dient een motie in waarbij wij ons uitspreken tegen een dergelijk eenzijdig standpunt en 
stuurt onze wethouder er op uit om de belangen van onze reizigers te behartigen. 
 
Aandacht van de PvdA voor overgang Jeugdzorg van rijk naar gemeenten  
2015 wordt het jaar waarin de effecten van de drie transities werkelijkheid worden. Die zijn voor elke 
partij nog onduidelijk. 
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De PvdA verwacht dat het sociale pakket de komende jaren, helaas, een stuk schraler zal worden. Wij 
zullen er op toezien dat de transitie zorg op een eenduidige en heldere wijze aan al onze inwoners 
bekend gemaakt zullen worden. 
 
Deze coalitie heeft als doelstelling de maatschappelijke stages te behouden. Opvallend is dat 
daarover niets wordt gemeld in de begroting. Ook de PvdA vindt dat een belangrijk onderdeel, maar 
deze coalitie houdt het bij een belofte waar niets mee wordt gedaan.  
 
Alcoholcontrole jongeren 
Vanaf 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik verhoogd naar 18 jaar. De controle 
vanaf dat moment gelegd bij de gemeente. Volgens de begroting wordt de uitvoering pas gestart in 
2015, maar het budget voor 2015 is gesteld op € 0,-. Dat past ook in het coalitieakkoord want daarin 
is geen aandacht besteed aan dit onderwerp. En bovendien blijkt het accent van dit college te liggen 
bij het juist verstrekken van alcohol aan jongeren terwijl de wet er juist is om dat te voorkomen. (pag 
50 laatste zin bij toezicht drank en horeca) 
Gezien onze reputatie als het gaat om o.a. alcoholgebruik en jongeren vindt de PvdA het zinvol om 
van het college te horen hoe die deze controle denkt te gaan uitvoeren.  
 
Onderhoud openbare ruimte 
De begroting met een aanzienlijk weerstandvermogen, de grote algemene reserve en de gunstige 
financiële omstandigheden (lage rente) maken dat meer werk gemaakt kan worden van het 
onderhoud van de openbare ruimte. Daar waar nu kennelijk ten onrechte gesproken is over een 
stapsgewijze verhoging van het budget is zelfs sprake van een verlaging. De PvdA kent genoeg 
situaties, straatwerk, snoeiingen, wegmeubilair etcetera die om extra onderhoud schreeuwen. Laten 
we eens een aantal jaren niet investeren in nieuwe voorzieningen maar in een goed onderhoud van 
bestaande voorzieningen. 
 
Parkeerbeleid  
Het is dat de wethouder heeft toegezegd dat er gewerkt wordt aan een parkeerbeleid, want uit de 
begrotingsteksten blijkt dat niet. Onduidelijk is dan ook welk budget daarvoor beschikbaar is. 
 
Toeristenbelasting ook voor boten  
De PvdA heeft zich altijd verbaasd over de willekeur bij de invoering van toeristenbelasting. Waarom 
wel bij overnachtingen in hotels en op campings en niet in de jachthavens. Op voorstel van de PvdA 
vond de raad dit in 2013 ook en heeft het college opgedragen dit in 2015 gelijk te trekken. Helaas is 
van die afspraak niets meer terug te vinden in deze begroting. 
 
Markten 
De opstelling van de markt op het Europaplein deugde volgens Lijst Kras voor geen meter. Dat kon 
allemaal veel beter. Ook weer zo’n populistische uitspraak van een partij die nu de grootste in onze 
raad is. Maar uitvoering geven aan die beweringen, ho maar! Wat heb je dan aan zulke 
volksvertegenwoordigers. 
 
Onderwijs  
Op de vraag van de PvdA naar het doel van het college bij het voorkomen van schooluitval wordt 
verwezen naar een landelijke site. Kennelijk is het college niet van plan de raad een dergelijke 
doelstelling helder te presenteren. In de Productenraming staan ook alleen maar de geconstateerde 
aantallen.  
 
De PvdA blijft aandringen op een betere samenwerking tussen de twee middelbare scholen in onze 
gemeente, De Triade en het Don Bosco College. Wij zijn twee weken geleden bij De Triade geweest 
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en we hebben geconstateerd dat er nog steeds veel meer leerlingen passen in het gebouw van De 
Triade, ondanks de leerlingen van het Rebound en het Regio College die er nu ook gehuisvest zijn. De 
nieuwe directeur van De Triade heeft aangegeven dat zij zich sterker gaan richten op  technisch 
onderwijs (VMBO en MAVO) en hier kunnen De Triade en het DBC elkaar erg goed aanvullen. 
Concurrentie zou voorkomen moeten worden. De PvdA wil de wethouder vragen om te komen tot 
samenwerking en afstemming van het aanbod. Daar zou al een start mee gemaakt kunnen worden 
bij deze (laatste?) uitbreidingsbehoefte. Het is vreemd dat deze niet is gevonden in het gebouw van 
de Triade. Nu komt er na deze tijdelijke uitbreiding zeer waarschijnlijk een verzoek voor definitieve 
uitbreiding van het DBC. De PvdA zou willen vragen om eerst te onderzoeken of die uitbreiding niet 
gevonden kan worden binnen de Triade. Dat zou moeten kunnen als er beter wordt samengewerkt. 
 
Sociale zaken (minima) 
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft aangegeven dat het kabinet iedereen met een 
inkomen tot 110 procent van het minimumloon in 2014 een extraatje gaat geven als 
koopkrachtreparatie. Wij zijn dan ook blij om te horen dat de gemeente het geld dat hiervoor in het 
gemeentefonds ontvangen is automatisch betaald aan degenen die voor een vergoeding in 
aanmerking komen én dat, via lokale publicaties en de gemeentelijke website, andere 
belanghebbenden op de regeling gewezen worden. 
 
Bouwen 
Wat is het kenmerk van onze gemeente. BOUWEN. 
En dat blijkt overduidelijk uit het coalitieprogramma. Er kan niet genoeg gebouwd worden. In 
verhouding tot de aandacht voor andere zeker niet mindere beleidsterreinen krijgt BOUWEN wel erg 
veel aandacht. 
 
De PvdA heeft daar –in principe- niets op tegen en vindt ook dat de woningbouw zoals die is ingezet 
door moet gaan. Vorig jaar heeft de PvdA een oproep gedaan aan het College om meer duidelijkheid 
te geven over het ontbreken van voortgang in de ontwikkeling van Korsnas-terrein. Ondanks de 
toezegging van wethouder Kes op alle medewerking om zo snel mogelijk te beginnen, hoort de raad 
en de bevolking niets over enige voortgang. Ook de toezegging om er in de begrotingen aandacht 
aan te besteden is niet gehonoreerd. Een teleurstellende conclusie. 
Het blijft een uitmuntende locatie voor huisvesting voor ouderen die graag kleiner en in een 
stedelijke omgeving willen wonen. Bouwfonds spreekt over 1.000 geïnteresseerden. Dan verwacht 
de PvdA initiatieven van het college die daarop aansluiten. Helaas niets van dat alles. 
 
Monumenten 
Nog niet zo lang geleden zijn de gemeentelijke monumenten bepaald. Het is lang niet voor iedereen 
duidelijk welk bouwwerk nu een monument is. Vooral in de oude kom van Volendam bestaat daar 
nog veel onduidelijkheid en ongeloof over. Opvallend bij dit onderwerp is ook weer dat Lijst Kras 
grote bedenkingen had bij de aangewezen monumenten en de beperkingen die daaraan verbonden 
werden. Dat zou veranderen als Lijst Kras het voor het zeggen zou krijgen. Maar ook bij dit onderwerp 
kan de PvdA slechts constateren dat dit populistische retoriek is geweest, want er worden nu dus zelfs 
bordjes op aangebracht. 
De PvdA vindt het wel te waarderen dat er nu het initiatief ligt om die monumenten met een eigen 
gemeentelijk monumentenbordje herkenbaar te maken. 
 
Het hebben en aanwijzen van monumenten is één. Er in een historische kom een geheel van te 
maken is wat anders. De PvdA vraagt al jaren om een zorgvuldige manier van inrichten van de 
openbare ruimte in de oude kommen. Dat gaat dan om de te gebruiken materialen, bomen, 
straatmeubilair etc. Daartoe heeft de PvdA alweer enige tijd gelden een motie voor ingediend die is 
aangenomen. Het college heeft aangegeven dit ter hand te hebben genomen. Alleen zien wij nog 
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steeds geen resultaat en vragen om nu toch echt om op korte termijn te komen met een 
beeldkwaliteitsplan waarin dit soort zaken wordt vastgelegd. 
 
Meekoppelproject 
Dat is een bestaand woord dat niet vaak wordt gebruikt. De fractie van de PvdA had hier niet eerder 
van gehoord, maar sinds de discussies over de Dijkversterking kunnen we niet meer zonder. 
Het gaat zelfs nu al zover dat voorgesteld wordt om voor de jaren 2015-2018 €3.750.000 beschikbaar 
te gaan stellen. 
Dat is vooral voor het meekoppelproject, weg onderlangs de Dijk van het Noordeinde. De PvdA vindt 
dat er een einde moet komen aan bussen die over het noordelijke deel van de Dijk, door de dichte 
toeristenstroom, rijden. De PvdA heeft daar wel geld voor over. De afgelopen jaren heeft de raad al 
meer dan €1,0 miljoen in de verkeerssituatie op de Dijk gestoken. Om daar nu nog weer eens ruim 
€3.0 miljoen aan toe te voegen gaat de PvdA te ver. 
Belastinggeld moet besteed worden aan zaken van algemeen belang en voor algemeen nut. Het is de 
PvdA onduidelijk wat de weg onderlangs de Dijk aan bijdrage levert aan deze uitgangspunten. Het 
dient alleen maar voor de bereikbaarheid van één parkeerterrein van één particulier hotel. Misschien 
kan het college uitleggen wat het algemene nut van deze uitgave zal zijn. 
 
Tot slot 
Belangrijk uitgangspunt voor de PvdA in de beoordeling van ons bestaan is het eerlijk delen van de 
gemakken en ongemakken in het dagelijks bestaan. Daarnaast moeten we samen de leefbaarheid in 
onze gemeenschap in stand houden en is niemand gebaat bij een steeds groter wordende 
tweedeling. De PvdA wil juist voorkomen dat deze kloof steeds groter wordt en dat mensen steeds 
meer langs elkaar heen gaan leven. Het is onze ambitie alle mensen te laten meedoen. 
  
De PvdA Edam Volendam is een groep mensen die met hart en hoofd wil leven. Met gevoel voor 
mens en dier, de natuur en cultuur. Tegelijkertijd met verstand van financiën en rendement; uitgaat 
van duurzaamheid en met verantwoordelijkheid voor zichzelf en de samenleving. Solidariteit loopt 
als een rode draad door ons denken. Zo willen we ervoor zorgen dat kwetsbare mensen zoals 
ouderen, alleenstaanden, gezinnen met een laag inkomen, vluchtelingen en mensen met een 
handicap rechten krijgen of behouden om óók een goed leven te kunnen leiden.  
  
Van oudsher verbindt de PvdA mensen. Vanuit een geloof in de kracht van sámen leven, omdat je 
samen meer waard bent dan als individu. Wij staan voor solidariteit, samen doen en samen delen.  
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