Droom of werkelijkheid: wat brengt de nabije toekomst Rozendaal?
De begroting voor 2018 ligt voor ons! Wederom met een sluitende meerjarenbegroting,
dus een financieel gezonde gemeente. Het motto van de BGR voor 2017 was “met elkaar
& voor elkaar”, maar dat is niet helemaal gelukt. Samen met alle partijen in het
openbaar een belangrijk rapport voor dit dorp bespreken werd de BGR niet toegestaan.
Vorig jaar al vroeg de BGR zich af: is het allemaal wel genoeg om de vele toekomstige
ontwikkelingen op gebieden als energie, veiligheid, wonen, welzijn & zorg te kunnen
bekostigen? Ook nu ziet de BGR dat niet goed gaan. Daarom is het tijd voor kritiek. De
jeugd komt niet voldoende aan haar trekken in Rozendaal. En het op gemeentelijk niveau
initiëren, stimuleren en scheppen van randvoorwaarden voor activiteiten op het terrein
van recreatie zien wij niet terug. Noch bij de Rozendaalse voetbalclubs, noch bij de
Rosendaalsche Kapel. Er is geen ruimte om als gemeente een voorloper te zijn bij
technische ontwikkelingen en burgerparticipatie, sterker nog; de gemeente loopt zelfs
fors achter in ontwikkeling en IT!
In dit dorp moeten we het met elkaar en voor elkaar willen doen. Ook in 2018 en daarna,
maar zonder onze huidige burgemeester. De politiek in een klein dorp als dit is niets
zonder de burgers. Het gaat om de burgers en wat willen die? BGR peilt daarvoor de
meningen van de Rozendalers via enquêtes en laat zo de stem van de Rozendaler horen
in deze gemeenteraad. 100% van de respondenten wonen plezierig in ons dorp.
Rozendaal is veilig mede dankzij het succes van de buurt what’s app, schoon ondanks de
slecht onderhouden stoepen, sociaal vooral voor ouderen met de inloopochtend in de
Serre. De straatverlichting in Rozendaal wordt steeds beter.
Ook beschikt Rozendaal over financiële reserves die vooral te danken zijn aan de verkoop
van onze eigendommen (Kapellenberg, Burgemeesterswoning, Molenschuur) en
verzekeringswinst in het Sociaal Domein.
Bijna 90% van alle respondenten zijn blij met de zelfstandigheid van Rozendaal, want we
kunnen hierdoor immers onze WOZ-belastingen laag houden.
Kortom wat hebben de inwoners in dit dorp nog te klagen en waar moeten we ons nog
druk over maken?
Als grootste partij van Rozendaal voelt de BGR zich verantwoordelijk en zetten we ons in
voor alle Rozendalers. Zelfs als oppositiepartij met daarmee de grootst mogelijke
minderheid binnen de gemeenteraad willen we vasthouden aan onze kernwaarden en
meehelpen om het sprookje van Rozendaal in stand te houden.
BGR wordt maar al te vaak neergezet als lastig en overal tegen. Dit komt vooral omdat
de BGR blijft volharden in:
•
•
•
•
•

Transparantie en openbare informatie, met name naar de burgers
Financiële degelijkheid, in alle gevallen het vermijden van onbeheerste risico’s
Toekomstgerichtheid, vooral op realisme gebaseerd
Samenwerking binnen de raad, met het college en ambtenaren
Kortom een hele gewone gemeente zijn.
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Welke items spelen een rol voor de toekomst van Rozendaal?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De beperkingen van onze bestuurlijke daadkracht, zoals ook weergegeven in het
rapport van het organisatieadviesbureau BMC
Uitbesteding van werkzaamheden aan Rheden, dit maakt ons sterk afhankelijk
Financiële reserves, hieruit wordt veelvuldig geput om exploitatietekorten en
noodzakelijke investeringen mogelijk te maken
Exploitatierisico’s in de toekomst, zoals bijvoorbeeld het gevolg van de nieuwbouw
van de school aan de Bremheuvel
Het regeerakkoord dat gemeentelijke herindeling aan de Provincie laat
Toenemende eisen van de centrale overheid die hoogwaardige en dus dure
investeringen op het gebied van IT vragen
De kleine omvang van onze gemeente die herverzekeren van WMO-risico’s zinvol
maakt
De zeer beperkte structurele exploitatieruimte in de begroting voor de komende
jaren
Het tekort aan samenwerking tussen de drie partijen in Rozendaal waardoor
belangrijke voorstellen van BGR vaak met een minimale meerderheid worden
verworpen

Ondanks alle bovenstaande bedreigingen /risico’s wil de BGR zich inzetten voor de
toekomst van Rozendaal. Realistisch bezien is dat een ongekende opgave waarbij
samenwerking tussen alle partijen onontbeerlijk is.
Daarnaast zullen de bewoners van Rozendaal met structureel jaarlijkse hogere kosten
geconfronteerd worden (voor IT, uitbreiding ambtenarenapparaat) en deze kunnen niet
gedekt worden uit de huidige inflexibele begroting.
Als de BGR de begroting goed leest, ligt vrijwel alles vast en is er in 2018 amper geld
voor extra’s of bijzondere wensen uit het dorp, en uit de meerjarenbegroting volgt dat dit
in 2019-2021 zeker niet beter wordt.
Deed het college het financieel dan zo slecht? Nee, zeker niet. Want voor het uitgegeven
geld is er straks een mooie nieuwe wijk en een goede school – als alles verloopt zoals
gewenst. De nieuwe wijk op De Del is mooi en betaalbaar gebleken; de school is nog
onzeker omdat de Raad van State nog moet oordelen.
Die cijfers van De Del en het schoolgebouw ziet de BGR niet terug in de begroting 2018
en ook niet in de meerjarenbegroting. Het ontbreekt aan noodzakelijke transparantie van
informatie en voldoet niet aan onze financiële verordening. Wij als gekozen
volksvertegenwoordigers kunnen daarom richting onze burgers geen
verantwoordelijkheid dragen voor deze begroting. Om die reden kiest de BGR voor
afkeuring van de voorliggende begroting.
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