
 

Algemene Beschouwingen Kadernota 29 juni 2020. 
 
 
 
Onze financiële situatie staat er niet goed voor. Door beleid van de 
rijksoverheid, maar ook door ons eigen beleid van de afgelopen 10 jaar. 
 
Door de plannen van de rijksoverheid voor een andere verdeling van het 
gemeentefonds, de onduidelijkheid en de soms bagatelliserende opmerkingen 
van ministers, lijkt het er op dat de rijksoverheid het laat afweten in haar 
verantwoordelijkheid naar gemeenten toe. De ChristenUnie Oldambt probeert 
o.a. via haar contacten in Den Haag hier verandering in aan te brengen. 
 
Toch ontslaat ons dat als gemeenteraad niét van de verantwoordelijkheid om 
de financiële problemen het hoofd te bieden. Alleen maar boos zijn- en wijzen 
naar -“Den Haag” en niet in eigen keuken kijken, lost niets op. 
De gemeente Oldambt is er niet bij gebaat als het onder toezicht komt te staan; 
dan moeten wij nog steeds bezuinigen; wellicht meer dan nu. Wel kun je dan 
‘de schuld’ gemakkelijk in de schoenen van de provincie schuiven. Maar de 
ChristenUnie, ik, zit in de politiek om zélf verantwoordelijk te zijn voor mijn 
keuzes en niet om de schuld van die keuzes in andermans schoenen schuiven. 
 
We maken nu in deze kadernota moeilijke en pijnlijke keuzes voor iedereen.  
Naast de ingezonden brieven heb ik de afgelopen dagen talloze brieven, mail, 
telefoon en ontmoetingen gehad met bezorgde inwoners. 
Ik begrijp de zorgen over het minderen van groenonderhoud en voor de 
ChristenUnie is het absoluut niet gemakkelijk om nu te bezuinigen op 
verschillende vormen van hulpverlening zoals stichting Azzur en stichtingen die 
zich bezig houden op het gebied van schuldhulpverlening. En ik ben mij ook 
zeer bewust van de consequentie die het kan hebben. 
Maar we kunnen niet anders. De financiële situatie maakt duidelijk dat het in 
Oldambt niet langer zo kan en anders moet; we zullen nu, met spoed!, moeten 
kijken hoe we het sociaal domein anders inrichten zodat we mensen met 
moeilijkheden weerbaarder maken en hoe we kunnen ondersteunen naar 
zelfredzaamheid. 
 
Het visitatierapport van de VNG geeft duidelijk aan dat Oldambt in verhouding 
wel erg veel geld uitgeeft aan allerlei zaken. Té lang hebben we geprobeerd  
alleen met geld en middelen in het sociale domein de problemen op te lossen. 



 

Nu is het tijd om met elkaar na te denken hoe we mensen kunnen helpen zélf 
hun problemen op te lossen. 
Ook daar geeft het visitatierapport enkele uitstekende handvaten. 
 
En wellicht moeten we ook kijken naar andere manier van het generen van 
inkomen, anders dan steeds maar weer het verhogen van de OZB. 
We zullen creatief moeten nadenken en gebruik maken van actuele zaken;  
Zo heeft de corona-crisis er o.a. voor gezorgd dat er andere vakantiebehoeftes 
zijn, er is bijvoorbeeld veel meer vraag naar camperplaatsen. In Winschoten zie 
je tegenwoordig overal en nergens campers staan. Waarom maken we, al dan 
niet tijdelijk, van de parkeerplaats van het oude Sint Lukas geen 
camperparkeerplaats? Dat levert inkomen op en wellicht extra bezoekers aan 
de Langestraat.  
 
Er zijn in deze kadernota moeilijke keuzes gemaakt; Keuzes die de ChristenUnie 
met pijn in het hart maakt. 
Maar de ChristenUnie Oldambt durft en wíl verantwoordelijkheid nemen om 
de voorgestelde keuzes uit te leggen aan haar achterban en aan de inwoners. 
We kunnen dat omdat wij staan op wat de apostel Paulus schrijft aan een 
vriend:  

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest 
van kracht, liefde en bezonnenheid. 
1 Tim. 1:7 

Dat wil ik u dan ook meegeven; Ik hoop dat we samen met de hele raad kunnen 
zeggen dat we geen geest van lafhartigheid hebben, maar inderdaad met 
kracht, liefde en bezonnenheid Oldambt een financieel gezonde en vitale 
gemeente maken. 
 
Dank u wel. 
 


