
Use this area to offer a short preview of your email's content.  View this email in your browser  

 

 

 

  

 

Geachte Goese Liberaal, 

 

Op 8 november j.l. heeft de raad van Goes de begroting 2013 voor de gemeente Goes 

vastgesteld. Dit jaarlijkse belangrijke moment is voor de VVD fractie altijd weer de 

gelegenheid om een stempel te drukken op belangrijke zaken. Het bijstellen van 

ambities maar zeker ook de lasten voor de inwoners worden nu geregeld. Zoals 

gebruikelijk worden de fracties gevraagd om hun bevindingen ten aanzien van de 

begroting schriftelijk weer te geven in hun zgn. Algemene Beschouwingen. U kunt deze 

beschouwingen hier downloaden.  Aan het begin van de raadsvergadering worden de 

fracties gevraag om hier een toelichting bij te geven die ik hieronder voor u heb 

afgedrukt. 

 

Voorzitter,  

Naar mening zijn de alg beschouwingen van de VVD duidelijk en helder een toelichting 

geven die 6 minuten mag duren is dan ook een hele uitdaging.  

Ik zal mij dan ook beperken tot de highlights en hoop dat u mij vergeeft als ik de 6 

minuten niet vol krijg. Voorzitter de VVD is content over de ontwikkeling die de 

financiele stukken doormaken het is ieder keer weer een stuk beter, en het is makkelijk 

om de kritiekpunten op te zoeken en daar de focus op te leggen maar volgens ons is 

het wel duidelijk welke verbeteringen er nog behoeven.  

Complimenten dus aan een ieder hierover.  

Voorzitter de beschouwingen van de VVD ademen een sfeer van zuinigheid uit, oorzaak 

hiervoor mag wel duidelijk zijn. Kortingen vanuit het rijk hebben zijn weerslag al gehad 

op de gemeente Goes en de berichten voor de komende jaren zijn in dit kader ronduit 

somber te noemen. Daarnaast moeten we constateren dat het sparen zoals we dat 

gewend waren voor de komende jaren geen automatisme is Hoe onze broeders in den 

haag ook mogen denken over lasten verdeling .de VVD Goes is in ieder geval van 

mening dat de stijging van gemeentelijke lasten voor de burger van Goes tot een 

minimum beperkt moet worden. de bezuinigingen ten aanzien van de aan ons gelieerde 

partijen maar ook de bezuinigingen in de dienstverlening maken dat de VVD hoe 

verveld het ook mogen wezen van mening zijn dat een bezuiniging op het ambtelijk 

apparaat onontkoombaar is. De coalitie partijen zullen hier een motie voor indienen.  

Verder is de VVD van mening dat digitale dienstverlening winst op kan leveren voor de 

burger maar zeker ook van de efficiëntie in dit huis en dat het geen kwaad kan om eens 

te kijken of we ons ambitieniveau op dit gebied kunne bijstellen. Hiertoe heeft de VVD 

een motie voorbereid.  

Voorzitter als het gaat om veiligheid hebben we het afgelopen jaar meerdere keren 

gesproken over de problematiek rond de coffeeshops en de VVD hoopt dan ook dat de 

emotie die hierover bestaat bij de raad aanleiding genoeg zijn voor de burgemeester om 

voordat er overleg plaats vind over gemeentelijk maatwerk hierover eerst en vooral de 

raad consulteert.  

Over het parkeren in Goes zullen we wel nooit uitgepraat raken. Toch moeten we 

blijven pogen het zo goed mogelijk te doen en de VVD vindt dan ook dat een studie 

naar tevredenheid gebruiksfrequentie en mogelijke tariefdifferentiatie de moeite waard 

zal zijn.  

Voorzitter de VVD blijft bezorgd over het onderwijs. De terugloop van het 

leerlingenaantal roept om samenwerking in de breedste zin van het woord. De 

gemeente moet hier een blijvende voortrekkersrol in blijven spelen. Wij zijn zeer 

benieuwd naar de reactie van het college op het onderdeel Centrum voor jeugd en 

gezin.  

Het programma werk inkomen en zorg heeft onze bijzondere aandacht, wij begrijpen 

dat dit een onderdeel is van ons takenpakket waarin we niet alle factoren in de hand 

hebben. Toch is de vvd van mening dat hier enige winst te halen is in de 

beheersbaarheid en om een vinger aan de pols te houden heeft de VVD ook hier een 

motie voor voorbereid. 

In de portefeuille milieu speelt handhaving en controle een belangrijke rolo en dat moet 

ook in combinatie met het gestelde over digitale dienstverlening is naar de mening van 

de VVD ook hier winst te halen.  

Tot slot voorzitter maakt de VVD zich heel veel zorgen over de detailhandel en horeca 

in onze stad. De crisis heeft vele ondernemers in dit segment bij de keel, de VVD 

spreekt dan ook de hoop uit dat de ingezette acties m.b.t. citymarketing enig soelaas 

zal bieden. Zeker is dat het behoud van Goes als handelscentrum onze aandacht de 

komend jaren zal eisen.  

Voorzitter tot zover enige highlights uit onze beschouwing. 
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Na de toelichtingen van alle fracties start het debat en ik zal u niet vervelen met alle 

details, maar belangrijk is dat de VVD fractie haar drie moties alle drie heeft kunnen 

verzilveren. 

 

 

Motie 'Bezuiniging op de organisatie' 

In een tijd waarin van een ieder gevraagd 

om zuiniger te zijn en in te leveren is de 

VVD van mening dat ook de personele 

lasten van Goes naar beneden 

moeten.Deze motie met de meest 

verstrekkende gevolgen is ingediend 

met steun van de coalitiepartners. 

 

Motie 'Ambitie digitale dienstverlening' 

De dienstverlening van Goes is goed, 

maar kan altijd beter. De elektronische 

dienstverlening die meer gemak voor de 

gemeente maar zeker ook voor u als 

inwoner op kan leveren kan wellicht 

sneller op een niveau gebracht waarbij de 

voordelen ook wekelijk wat opleveren. 

 

Motie 'Beheersing werk, zorg en inkomen' 

In deze tijd waarin op het onderdeel werk, 

inkomen en zorg veel geld omgaat is het 

belangrijk dat de raad van Goes op tijd 

kan bijsturen. Dit kan alleen als de cijfers 

hieromtrent regelmatig en tijdig aan de 

raad gepresenteerd worden. 
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