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VOORZITTER, opnieuw een Kadernota. Even compact dan de vorige versie, maar 

toch geheel anders. Nieuwe uitdagingen waarvoor we ons als Raad geconfronteerd 

zien. Complexe uitdagingen ook. Uitdagingen die lef vragen en visie van ons als 

collega’s. 

 

Nadat we vorig jaar expliciet gevraagd hebben om het ‘wensenlijstje’ compleet te 

maken met álle punten uit het bestuursakkoord, heeft die lijst nu een prominente plek 

gekregen. Wat ons betreft is het dé piketpaal voor deze bestuursperiode die we 

samen geslagen hebben. We zijn blij dat het College vasthoudt aan die opdracht 

vanuit de Raad en langs die lijnen werkt. We geven hen dan ook graag het 

vertrouwen en wensen hen daarbij Gods zegen. 

Veel wat we in het bestuursakkoord hebben afgesproken kan na 1 jaar afgevinkt 

worden. Met de onverwachte financiële tekorten waarmee we nu geconfronteerd 

worden zou je kunnen overwegen om op de rem te gaan staan. Hetzij er bovenop, of 

meer temporiserend. Voorzitter, toch heeft afremmen nu niet onze voorkeur.  

 

We kunnen ons dan ook vinden in het voorstel om tekorten te dekken en niet te 

rigoureus te snijden in kosten. Enerzijds wel scherp aan de wind zeilen en plannen 

iets bijstellen zonder af te doen aan de essentie. De tering naar de nering zetten, 

zogezegd. Anderzijds ook een deel doorrekenen in de vorm van belastingverhoging 

en tegelijkertijd de spaarpot omkeren. De 40 euro belastingverhoging per gezin 

vinden wij dat goed is onderbouwd en heeft onze steun. We blijven ondanks de 

stijging van 5,4 procent tot de goedkopere gemeenten in Zeeland behoren. Door ook 

de spaarcentjes aan te spreken kan 4,7 miljoen gedekt worden. Dat is meer dan de 

helft (55%) van het vrij besteedbare weerstandsvermogen (de spaarpot zogezegd) 

en dat kunnen we dus maar één keer doen op deze schaal. Over 4 jaar gezien en 

23.000 inwoners betekent dat ruwweg 5 tientjes per persoon per jaar vanuit de 

spaarpot, oftewel zo’n 200 euro per gezin. Voordeel is dat we volop verder kunnen 

met onze ambities. Wachten kan ook duur zijn, dat toont het Masterplan Nieuwdorp 

wel aan, waarvan de kosten inmiddels 20% zijn opgelopen in de periode van 

plannenmakerij. Doorgaan is ons devies! 

 

Voorzitter, we zouden de SGP-CU niet zijn wanneer we niet constructief zouden 

meedenken en een gezonde dosis realisme in te brengen. Soms vraagt dat 

bestuurlijk lef tonen…  

We vragen specifiek aandacht voor 2 zaken: 

1) Let op de kosten voor en de grip op gemeenschappelijke regelingen. We gaan 

niet dunnetjes overdoen wat we met de behandeling van het laatste 

raadsvoorstel van GR De Bevelanden gedaan hebben, maar wijzen het 

College er wel op dat maar liefst een slordige 22 miljoen euro belastinggeld 

per jaar wordt uitgegeven aan ambtelijke uren voor Borsele. Rekenend met 



70.000 euro per fte betekent dat ruim 300 fte zich bezig houdt met het reilen 

en zeilen waarvoor onze gemeente met 23.000 inwoners primaire 

verantwoordelijkheid draagt. We voelen ons zeker niet geroepen hier een 

waardeoordeel over te geven, maar niet voor niets vragen we steeds naar de 

gemiddelde kosten per fte van zowel onze eigen gemeente alsook de GR-en 

waarin we deelnemen. Ook blijven we kritisch op wettelijke taken en ‘nice to 

have’. We leven in een maatschappij waarbij elk risico nul lijkt te moeten zijn, 

maar de realiteit is dat risico’s behapbaar moeten zijn. Dat vraagt relativering 

en incasseringsvermogen. De SGP-ChristenUnie vindt het dan ook niet meer 

dan haar plicht om hierop te blijven wijzen. We zien het overzicht met kosten 

per fte van de verschillende GR-en dan ook graag weer tegemoet. 

 

2) Voorzitter een tweede punt dat we willen maken is de zorg. De zorg is echt 

zorgelijk. Een enorm tekort van meer dan een half miljoen in 2020 en 

bovendien nog eens een reëel financieel risico van acht ton dat je daarbij kan 

optellen. Ik ben geen deskundige op het gebied van dit domein, maar 

constateer wel dat wanneer er in 1 gezin 7 hulpverleners actief zijn en er een 

geweldige administratieve rompslomp nodig is voor aanvragen, indicaties etc. 

er iets flink mis is in hoe we onze samenleving inrichten, met name op het 

gebied van het sociaal domein.  

 

Een domein waarbinnen je altijd voorzichtigheid moet betrachten en de client 

centraal moet staan, omringt door de juiste zorg. Dat begint bij 1 loket, 1 

contactpersoon voor een client en zijn omgeving, geen 120 aanbieders van 

zorg, hoezeer wij hechten aan het belang van identiteit gebonden zorg. Denk 

eens na wat alleen de selectie daarvan al aan tijd en geld vergt. Maar het 

vraagt ook in de regio 1 effectieve aanpak gebaseerd op een duidelijke visie 

en voldoende grip op zorgaanbieders als het gaat om prijs-kwaliteit en 

leveringszekerheid.  

 

De samenwerking in de regio loopt niet zoals het moet. Er wordt teveel vanuit 

eigen koninkrijkjes geredeneerd en te weinig naar de client gekeken. 

Solidariteit is voor een aantal Zeeuwse gemeenten nog steeds een vies 

woord. We steunen de wethouder dan ook van harte om in regionaal verband 

de vinger op de zere plek te blijven leggen en vanuit visie overtuigend en 

concreet stelling te nemen tegen ongebreidelde versnippering.  

 

Op het onderwerp ‘zorg’ willen we het begrip ‘kosten vs. kwaliteit’ op tafel 

leggen vanavond, in de wetenschap dat dit gevoelig ligt. Maar we zitten hier 

niet om gevoelige onderwerpen of taboes uit de weg te gaan. Nee voorzitter, 

de roze olifant die er vanavond in uw raad staat (en in vrijwel alle raden in ons 

land) is de vraag of de gemeente zich met alles moet en kan bemoeien en zo 

ja, welke kwaliteit we kunnen en willen leveren…?!  

 

Voorzitter, dit is niet bedoeld om mensen in nood in een hoek te zetten, nee 

juist niet. Het tegenovergestelde beogen we, namelijk met de steeds 

beperktere middelen zorg bieden waar het het hardst nodig is. En ja, dat kan 

ook preventie zijn, om te voorkomen dat met de voorgestelde aanpak ons voor 



de voeten geworpen wordt dat we met de kraan open dweilen. Nee, wij 

zouden graag zien dat we als Raad van Borsele de vraag durven 

beantwoorden welke zorg absoluut wel op het publieke bordje ligt en welke 

zorg misschien niet, of slechts gedeeltelijk. 

 

Neem als voorbeeld de jeugdzorg. Zeer schrijnende gevallen die maar al te 

vaak tussen wal en schip terecht komen vanwege de complexiteit van het 

zorgsysteem en tegelijkertijd maar liefst 1 op de 10 jongeren tot 18 jaar 

(413.000, 2018) die jeugdzorg krijgt. Dat zeer hoge aantal is voor ons reden 

om vanuit onze verantwoording als gemeente de vraag hardop te stellen of we 

dit normaal vinden en de zorg ‘klakkeloos’ moeten bieden, of dat we 

onderscheid moeten gaan maken èn tegelijkertijd keihard werken aan een 

Nederland waar we ‘nee’ zeggen tegen individualisme en ‘ja’ tegen een 

samenleving waar zorg voor elkaar vanzelfsprekend is. 

 

En ja daar horen normen en waarden bij, grenzen stellen, geen ongebreidelde 

consumptiemaatschappij, sociale controle, een warm thuis en geen sleutel 

onder de mat, geen vechtscheidingen, geen schermkinderen en een virtueel 

volmaakte wereld of grenzeloze verwennerij. Maar ook een actieve participatie 

van kerken, scholen, sportclubs, muziekverenigingen, de speeltuin, buren, 

familie, vrienden èn professionele zorgaanbieders als onderdeel van het 

geheel! Kortom, iedereen heeft hierin een opdracht. De rol van iedere burger 

om om te zien naar zijn naaste, die slechts een paar meter verderop woont.  

 

We beseffen ons terdege dat we als gemeente participeren in een breder 

verband, juist rondom de zorg. En dat is goed, maar het betekent ook dat we 

actief toe moeten werken naar een gezamenlijke visie die start door jezelf voor 

de spiegel te plaatsen en vervolgens het gesprek aan te gaan met andere 

gemeenten.  

 

Voorzitter, ik heb bij de begroting 2019 vanaf deze plek gezegd dat we 

schrokken van het feit dat de helft van de 65+-ers en 40% van de jongeren tot 

16 jaar zich in Borsele eenzaam voelt. Die feiten moeten we ons aantrekken 

en niet op het bordje van anderen, inclusief zorgaanbieders, leggen…. Zolang 

dat het geval is hebben we allemaal een concrete taak en is het 

bestuursakkoord nog geen gesloten boek...  

 

Voorzitter, wij hebben geprobeerd vanavond een steen in de vijver te werpen door 

heel concreet knelpunten te benoemen om Borsele, maar het geldt voor heel 

Nederland, gezond te maken. 

Zorg heeft een prijs, daarmee worden we momenteel geconfronteerd. Maar we 

hebben ook geprobeerd aan te geven dat die prijs niet altijd geld hoeft te betekenen. 

Niet alle kosten zijn immers financiële uitgaven… Was het maar zo eenvoudig…. 

Wij zijn er van overtuigd dat ook in Borsele de prijs voor zorg gezamenlijk betaald 

moet worden. Dat kost ons allemaal wat, namelijk zorg voor onze naaste en dan zijn 

we terug bij de kern van ons bestaan… Onze naaste dienen vanuit de Ware Liefde, 

die God in ons kan schenken iedere dag opnieuw… 


