
PvdA 1e termijn Gemeenteraad 18 juni 2015 
 
4.a Ontwerp-begrotingen 2016 en jaarrekeningen 2014 Verbonden partijen. 
RVB15-0042 
 
Bij wijze van stemverklaring: 
Voorzitter, wij merken op dat de raad onvoldoende in positie is gebracht om zich zelfstandig 
een goed oordeel te vormen over de onderliggende stukken. Wij stellen dan ook voor om 
gedurende het jaar uitgebreider te worden bijgepraat over een aantal 'zorgenkindjes'. Wij 
denken daarbij aan vragen als: Wat is bij deze gemeenschappelijke regeling de voortgang ten 
aanzien van de begroting en de in onze zienswijze meegegeven adviezen? En wat is de rol die 
onze bestuurder daarin heeft gespeeld? 
 
In lijn met het voorgaande moeten we het ook onszelf ten aanzien van de OMWB kwalijk 
nemen, dat we onze bestuurder niet gedurende het afgelopen jaar genoeg aan de jas hebben 
getrokken over de voortgang. Te meer daar we ook vorig jaar al heel kritisch waren over de 
begroting van dit lopende jaar. Maar ook het college had ons hierin actiever mee moeten 
nemen. Het is toch minstens opmerkelijk dat deze gemeenteraad geen enkel woord heeft 
gewijd aan een verstrekkende zienswijze om de begroting van de OMWB af te wijzen als niet 
aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dat zegt helaas veel over de mate waarin we als 
gemeenteraad ‘in control’ zijn. Niet dus! De communicatie en verantwoording van 
bestuurders over deze en andere gemeenschappelijke regelingen moet in de toekomst echt 
beter. 
 
Ten aanzien van de zienswijze rondom de WVS benadrukken wij nogmaals de oproep om ons 
als deelnemende gemeenten maximaal in te spannen om de omzet te verhogen. Met andere 
woorden: gemeenten neem diensten af van de WVS en zet waar mogelijk medewerkers in 
voor de uitvoering van gemeentelijk beleid. Maar voorzitter wij roepen het college ook op om 
met creatieve oplossingen te komen voor het dilemma dat de ene portefeuillehouder de lasten 
daarvoor draagt en de ander de voordelen. Dat kan daar zeker bij helpen. 
 
Met deze opmerkingen kunnen wij instemmen met het voorstel en de bijbehorende 
zienswijzen, inclusief de nagezonden wijzigingen in de zienswijze van de Regio West-
Brabant.. 
 
5.a/b Jaarstukken 2014 en 1e Concernbericht 2015(6 min. spreektijd/PvdA als eerste 
aan de beurt) 
RVB15-0039 en RVB15-0036 
 
Voorzitter, vandaag precies 200 jaar geleden in wat toen de Zuidelijke Nederlanden heette, 
verloor Napoleon bij Waterloo niet alleen de slag, maar kwam er ook een einde aan zijn 
heerschappij. Aan die laatste slag gingen twee andere veldslagen bij Ligny en Quatre-Bras 
vooraf die hij weliswaar won, maar die uiteindelijk leidden tot zijn definitieve nederlaag. 
Voorzitter aan het proces van de totstandkoming van deze jaarstukken gingen ook de nodige 
beschietingen vooraf, die het college overleefde. Maar of dit college vanavond ook háár 
Waterloo vindt zullen we zien. U kunt nog vrede sluiten. 
 
In de Algemene Commissie vergadering van vorige week wilde het college niet volmondig 
toegeven dat de communicatie over de aanpassingen in de Jaarrekening 2014 echt anders had 
gemoeten. Dat getuigde van onvoldoende besef en respect voor de positie van de 
gemeenteraad en is strijdig met de Gemeentewet en met de actieve informatieplicht. 



De PvdA wil van dit college een keiharde toezegging dat bij aanpassingen van de jaarstukken, 
bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen na balansdatum en vóór vaststelling, de volledige 
raad wordt geïnformeerd. Exact in lijn met het advies van de Auditcommissie. Geen discussie, 
gewoon een volmondig en overtuigend JA. 
 
Voorzitter, de ongeveer 500 technische vragen van deze gemeenteraad komen niet uit de lucht 
vallen. We zouden ons als niet-coalitie partij kunnen verkneukelen over het feit dat juist de 
coalitiepartijen de meeste vragen stelden, maar daar is het onderwerp te serieus voor. Betere 
inzichtelijke informatie en duidelijkere toelichtingen op afwijkingen in de jaarstukken, 
alsmede het SMARTER formuleren, zouden ons daarbij wel kunnen helpen. Dit is een 
understatement. Ook de Auditcommissie adviseert dit. Dat er bij de Algemene Commissie 
vergadering vervolgens opnieuw een groot aantal, zelfs vooraf ingediende vervolgvragen, 
schriftelijke beantwoord moeten worden, is ronduit teleurstellend. Dat moet echt anders. 
Graag een reactie. 
 
Voorzitter, dat brengt mij bij één van onze technische vragen. Op de vraag of onder de hoger 
dan geraamde inhuur derden van 1,7 miljoen ook payroll constructies vallen, antwoordde het 
college bevestigend. Waarom wilde de PvdA dat eigenlijk weten? 

Zondag 7 juni berichtte het NOS Journaal dat 85% van de gemeenten gebruik maakt van 
zogenaamde payrollcontracten. Bij een payrollconstructie werken mensen bij een gemeente of 
bedrijf, dat hen inhuurt van een ander bedrijf waar ze op papier in dienst zijn. Op die manier 
vallen deze mensen niet onder dezelfde cao als hun collega’s die wel direct bij de gemeente in 
dienst zijn. Vaak krijgen zij minder betaald, hebben zij slechtere arbeidsvoorwaarden en 
kunnen zij makkelijker ontslagen worden. 

De Partij van de Arbeid is de partij van werk, werk, werk, maar ook van eerlijk en 
rechtvaardig. Deze constructies zorgen voor oneerlijke concurrentie en uitbuiting en dragen 
niet bij aan goed werk en bestaanszekerheid. Bij structureel werk hoort een vast contract. Het 
rijk heeft ook al uitgesproken payrollconstructies niet langer te gaan gebruiken. Maar daar 
hoeven wij lokaal niet op te wachten. Wij willen lokaal het goede voorbeeld geven. Om die 
reden hebben wij onze ‘motie payroll constructies’ ingediend. Wij roepen de andere fracties 
op om deze motie te steunen en danken alvast LL en de BSD alvast voor hun steun. 
 
Tot slot voorzitter het 1e Concernbericht 2015 en de tegenvallers voor 2015. Het advies van 
de Auditcommissie om ook in het 1e Concernbericht een soort prognose te geven van het 
lopende boekjaar vinden wij zeer waardevol. Over de tegenvallers die zich duidelijk aftekenen 
en ook gemeld worden in het Beleidskader, 2,6 miljoen meer dan nu verwerkt wordt, dient de 
raad adequaat, actief en volledig geïnformeerd te worden. 
 
Voorzitter, gezien deze prognose is de vraag ook gerechtvaardigd of het college nu maar 
afwacht of er richting het 2de Concernbericht nog wat meevallers aankomen, of gaat u ook nu 
al iets doen om een mogelijk negatief resultaat voor 2015 op te vangen? Mochten we namelijk 
ook de extra € 2,6 miljoen uit de Algemene Reserve moeten bijpassen, dan zakken we door 
het ijs met onze weerstandsratio. Om verantwoord te kunnen bezuinigen, komen we bij het 
Beleidskader zeker terug op de eerder toegezegde kerntakendiscussie. 
 
 
 
 
 



Voorzitter, rest mij nog een eerste reactie op het amendement en de overige vijf moties. 
 
- Het amendement ‘Startersfonds Woningen’ hebben wij samen met LL ingediend. Ook in het 
verleden hebben wij steeds aandacht gevraagd voor de moeilijke positie van starters op de 
woningmarkt. Wat dat betreft is de crisis, zeker in Bergen op Zoom, nog niet voorbij. Voor 
wat betreft het bedrag dat wordt toegevoegd aan het startersfonds, zouden wij liever 
aansluiten bij de huidige behoefte. Om die reden hebben wij ook vragen gesteld over de 
huidige wachtlijst. Kan het college ons die informatie geven? 
 
- Motie VVD ‘Couragegelden’: deze vinden wij zeker sympathiek. De motie verzoekt het 
college de raad beter in positie te brengen om haar eigen accenten te bepalen voor de inzet 
van deze middelen. Dat lijkt ons een prima voorstel, maar misschien wel overbodig. Mogen 
we dit eigenlijk sowieso niet verwachten van het college? Wij wachten de reactie van het 
college even af. 
 
- Motie VVD ‘noordelijk deel Halsterseweg’: ook deze is sympathiek. Een herinrichting is de 
beste oplossing, maar wij vragen ons af of daar wel voldoende middelen voor zijn. De 
nalatenschap van Rijkswaterstaat is daarvoor in ieder geval onvoldoende. Als het college ons 
vermoeden op dat punt bevestigt, dan lijkt het ons verstandiger om de volgende motie te 
steunen. 
 
- Motie CDA, GBWP en GL ‘aanpak Halsterse- en Steenbergseweg’: willen wij graag 
steunen. Natuurlijk vinden wij dat álle fietspaden in onze gemeente in goede staat dienen te 
zijn, maar veilige fietspaden op deze druk gebruikte route zijn voor de PvdA zeer belangrijk. 
Wel hebben wij de vraag wat met de beschikbare middelen mogelijk is. Wij wachten de 
reactie van het college dus eerst even af. Misschien verrast het college ons wel. 
 
- Motie D’66 ‘publieksdiensten’: andere openingstijden van de publieksdiensten zullen 
behoorlijk meer budget vragen en als je dat budgetneutraal zou willen doen, dan zullen we 
meer reguliere uren de deur dicht moeten doen. Wat ons betreft mag dit best onderzocht 
worden, maar wij twijfelen sterk aan de haalbaarheid. Graag eerst een reactie college. 
 
- Motie D’66 ‘zwerfafval’: ook deze motie is sympathiek, maar het college stelt juist extra 
bezuinigingen voor op de Openbare Ruimte. Is het dan reëel om dit nu te onderzoeken? Graag 
reactie college. 
 
 
 
 
Tot zover in eerste termijn. 
 


