
Begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022.

De begroting 2019 is financieel en reëel sluitend aldus de zinsnede op blz. 3 van het raadsvoorstel. De
begroting laat in 2019 een plus zien van zo’n kleine 800 000 Euro. Ook het meerjarig perspectief laat 
een gunstig beeld zien. Tot en met 2022 loopt het begrotingsoverschot op tot ruim 3,7 miljoen Euro.
In de laatste bijeenkomst van de auditcommissie gaf de accountant aan dat de risico’s goed in beeld 
zijn.  Getrouwheid is goed. Interne beheersing is binnen onze gemeente op orde. Met zo’n rapport 
kan je voor de dag komen. Vanuit omliggende gemeenten komen andere berichten naar buiten over 
hun financiële positie.

De fractie van GB Heerenveen wil van deze gelegenheid gebruik maken om onze complimenten over 
te brengen aan de ambtelijke organisatie, het college van B en W en de raadsleden uit de afgelopen 
jaren. Terugkijkend op de laatste acht jaar waarin we stevige en hier en daar pijnlijke beslissingen 
hebben moeten nemen als raad, is de conclusie dat dit niet voor niets is geweest. We hebben het 
huis op orde en daar mogen we met ons allen,  inwoners, ambtelijke organisatie, college en raad best 
trots op zijn. Commissaris van de Koning Arno Brok wees hier ook op tijdens zijn bezoek op 17 
oktober. Hij gaf aan dat de tijd is aangebroken om ambitie te tonen en hij roept ons als raad en 
college van de gemeente Heerenveen op om zich iets minder bescheiden op te stellen. Het 
sportimago van onze gemeente meer glans geven. Ons sportimago heeft een positieve invloed op het
aantrekken van mensen en ondernemers van buitenaf. Zoals opgeschreven in het hoofdlijnenakkoord 
2018-2022. De fractie van GB Heerenveen onderschrijft de opmerking van de Commissaris van de 
Koning en wat er staat in het hoofdlijnenakkoord over ons sportimago. GB Heerenveen vindt 
eveneens dat we Sportstad de komende jaren maximaal moeten faciliteren binnen de mogelijkheden 
en kaders die we daarvoor kunnen bieden. Hetgeen overigens ook geldt voor SC Heerenveen en 
Thialf en niet te vergeten de breedtesport.

Als lokale partij Gemeente Belangen Heerenveen zijn wij content met het feit dat het college de 
overtuiging huldigt dat de beste ideeën tot stand komen als er wordt samengewerkt. Genoemd 
worden:
– Samen met de inwoners de in het Hoofdlijnenakkoord genoemde doelen uitvoeren.
– Het organiseren van participatietrajecten bij grote maatschappelijke projecten.
– Het voortzetten van experimenten om te leren van verschillende vormen zoals “Maak Het” 
(energietransitie) en Buitengewoon De Greiden.
Dit alles heeft een relatie met het thematisch raadsakkoord. GB Heerenveen vindt dat we voldoende 
budget beschikbaar moeten blijven stellen voor deze participatietrajecten.

Het budget van 50 000 Euro voor nieuwe burgerparticipatie vind de fractie van GB Heerenveen een 
goed begin. We willen graag extra te investeren in samenwerken. Alle participatieprocessen moeten 
een passend werkbudget krijgen. Het budget dat al is vrijgemaakt voor G 1000 vinden wij dan ook 
verantwoord om samen met inwoners en overige partners gericht aan de slag te gaan. 
Kortom, meer ruimte voor de samenleving. Burgers aan het roer in hun leefwereld. Het 
eigenaarschap terug naar de lokale inwoners. De algemene trend is dat veel burgers hun rol als 
democratisch participant oppakken of dat in elk geval willen. Het is een trend van een samenleving 
die horizontaliseert. Eigenaarschap leidt tot actief deelnemen. GB Heerenveen roept het college en 
deze raad op om burgers ook daadwerkelijk inspraak te geven. Alleen maar je mening geven, in welke
vorm dan ook, waarna andere mensen het besluit nemen, is niet meer voldoende. Als 
gemeentebestuur moeten we wel duidelijk de kaders aangeven, objectieve informatie delen. De 
burgertop is hier een mooi voorbeeld van en brengt alle kennis samen. 



Maak het energietransitie. Ik citeer Diederik Samsom in de Hayo Apotheker Lezing. De sociale kant 
van het versnelde afscheid van aardgas, olie en kolen is vatbaar voor stagnatie. Bestuurders moeten 
de kunst verstaan om een pact met wijk- en dorpsbewoners te smeden. Die hebben begeleiding 
nodig, maar ze kunnen ook de beste ambassadeurs zijn van schoon verwarmen en elektrisch vervoer. 
Samsom ziet in de energietransitie een kans om de kloof tussen samenleving en burger 
werkenderwijs kleiner te maken. Met het energietransitieproject Maak Het zijn we op de goede weg. 
We moeten als raad ook investeren  in onszelf.  D.w.z. voldoende financiële middelen voor de griffie 
om haar werk goed te kunnen uitvoeren. Doen we dit niet, dan doen we onszelf en daarmee ook de 
inwoners tekort. Als raad moeten we sterk en goed in positie komen en blijven om onze 
controlerende rol uit te voeren.

Zie ginds komt de stoomboot
uit het Haagse weer aan.

Hij brengt ons open einde regelingen.
We zien het tekort al ontstaan. 

Hoe bungelen de kosten
van jeugdzorg op en neer. 

Hoe beweegt de WMO
Al heen en al weer.

De fractie van GB Heerenveen maakt zich grote zorgen over het structurele tekort op het sociale 
domein. Als gemeente kunnen we dit dreigend tekort niet beïnvloeden. Wél kunnen we hier rekening 
mee houden door genoeg ruimte in de begroting om tegenvallers op te vangen. 
Onze fractie wil dat het college met klem protest aantekent bij de rijksoverheid. Wij adviseren het 
college om dit gezamenlijk met andere gemeenten en de VNG aan te kaarten. 
Tevens is de fractie van GB Heerenveen van mening dat financiële afwegingen nooit ten koste mogen 
gaan van de kwaliteit van de zorg. Het voorstel om de uitgaven voor het sociaal domein structureel 
met 1,9 miljoen te verhogen onderschrijven wij dan ook volledig. 

Jild jout ferstân, sei de advokaat en hy liet him foarút betelje. Het financieringsoverschot moet 
volgens het rijk in de schatkist van het rijk worden gehouden. Bij onze gemeente komt vanaf 2019 
ook meer geld binnen dan eruit gaat. GB Heerenveen vind dat we het eventuele 
financieringsoverschot eerst moeten gebruiken om het dreigende tekort op het sociaal domein aan te
vullen mocht dit onverhoopt nodig zijn. 
Het college wil kijken of we overtollige middelen tegen een hoger rendement kunnen uitzetten bij 
andere overheden. GB Heerenveen gaat ook voor het hoogste rendement, maar volgens ons halen 
we het hoogste rendement als we maximaal inzetten op het sociaal domein.

Snel internet in de dorpen en buitengebied: Als fractie kijken we uit naar de diverse scenario’s, met 
de financiële en organisatorisch consequenties welk te zijner tijd aan ons worden voorgelegd. 

Het college schrijft dat ze de mismatch op de arbeidsmarkt wil overbruggen en het vestigingsklimaat 
voor bedrijven wil versterken. De fractie van GB Heerenveen roept op om hier voortvarend mee aan 
de slag te gaan.  Artikel 19 uit de grondwet geeft aan: Bevordering van voldoende werkgelegenheid is 
voorwerp van zorg der overheid. In Jip en Janneke taal betekent dit dat : De overheid probeert te 
zorgen voor genoeg werk voor iedereen die kan werken. 



Het college wil een financieel duurzame toekomst. Ze wil een goede financiële basis en gezond 
huishoudboekje. GB Heerenveen wil dit ook. Ik moet er niet aan denken om ooit weer in de positie te
komen van weleer: een schuldenlast van 165 miljoen euro waarvan we amper de rente konden 
opbrengen. En een negatief eigen vermogen  van 7,4 miljoen, zoals in 2014.
Met een sluitende begroting en gunstig meerjarenperspectief kan onze gemeente met vertrouwen de
toekomst tegemoet zien. Bredero zei het al: het kan verkeren. 

De organisatie is klaar voor de toekomst aldus het college. Het is nu zaak om klaar voor de toekomst 
te blijven en de vinger aan de pols te houden. Dit is een verantwoordelijkheid die we gezamenlijk, als 
raad en college hebben. Dat zijn we verplicht aan de inwoners van gemeente Heerenveen. 

Wij van GB Heerenveen zijn van harte bereid om hiervoor kritisch maar ook constructief onze 
verantwoordelijkheid te nemen.


