
spreektekst algemene beschouwing DV 29 oktober: 

  

 

Alles heeft zijn tijd, staat in Prediker, hoofdstuk 3. Er is een tijd 

om af te breken en een tijd om op te bouwen. Soms breekt alles 

je bij de handen af, zoals in deze Coronatijd, maar er is altijd 

hoop op betere tijden. 

 

We hebben inmiddels zeven magere maanden achter de rug. 

De ChristenUniefractie heeft bij de start van deze raadsperiode 

gepleit voor het bouwen van ‘Jozefschuren’: het opbouwen van 

reserves in tijden dat het goed gaat. Zodat we in slechtere tijden, 

die we nu meemaken, langdurig kunnen teren op de voorraad die 

is aangelegd. 

  

Op het eerste gezicht lijkt het goed te gaan. In tegenstelling tot 

anderen, schrijft de gemeente Alphen aan de Rijn nog steeds 

zwarte cijfers. Twee miljoen houden we over. Omgerekend naar 

een percentage van de hele begroting, is dat echter nog geen 

procent.  

Bovendien hebben we wel forse incidentele tekorten, optellend tot 

38 miljoen in de komende vier jaren. Daar komen zeer 

waarschijnlijk nog extra uitgaven bij om de gevolgen van de 

coronacrisis op te lossen. 

Begrijp ons goed. Volgens de ChristenUnie moeten mensen in 

nood of ondernemers in zwaar weer geholpen worden om de 

crisis door te komen. Armoede moet worden bestreden. En er 

moet een lokale economie overblijven om in de nabije toekomst 

weer iets nieuws op te kunnen bouwen.  

 

De ChristenUnie zegt daarom: houd de Voedselbank overeind, 

biedt ondernemers nieuw perspectief, neem regie op 

scholingsprogramma’s die werkloosheid bestrijden, biedt 

sportverenigingen en culturele stichtingen uitzicht op voortbestaan. 

Laat woningbouw gericht zijn op de behoefte aan betaalbare 

koopwoningen, sociale huur en middenhuur, passend bij de 

doelgroepen zoals starters en gezinnen. Onze motie over een 

onderzoek naar een Alphense woonplicht kan daartoe bijdragen. 



 

 

De Alphense begroting is helaas nog steeds gebaseerd op de 

uitgangspunten van voor de coronacrisis.  

Dat is een groot probleem, omdat we weg moeten komen uit de 

incidentensfeer, en het pad vinden naar een situatie waarin we als 

gemeentebestuur structureel weer grip hebben. Een pad dat leidt 

naar hoopvol toekomstperspectief voor alle inwoners.  

  

We moeten met elkaar de corona-dialoog aan.  

De samenleving is allang in gesprek over nieuwe mogelijkheden. 

De ChristenUnie wil die kracht van de samenleving gebruiken om 

met elkaar te gaan bouwen aan een duurzame en hoopvolle 

maatschappij.  

 

Wij hadden heel graag een actueel overzicht ontvangen over de 

corona-uitgaven, zoals beloofd door de wethouder Financiën. Op 

23 september heeft hij nog excuses gemaakt dat het overzicht er 

nog niet was en beloofd dat het er voor de begrotingsraad zou 

zijn.  

Wij constateren met grote spijt dat die informatie er nog steeds 

niet is. Terwijl dat overzicht het gewijzigde uitgangspunt is op 

basis waarvan we de toekomst in moeten kijken. Onze reality 

check, die inzicht geeft in de houdbaarheid van deze begroting 

waar we vandaag over gaan stemmen. 

 

Welk bedrag moeten we structureel bezuinigen via de strategische 

heroriëntatie? Ja, ook dat proces moeten we onder deze 

omstandigheden halverwege ombuigen. Maar de gemeenteraad 

beschikt niet over de juiste informatie.  

Dus hebben we nog geen handvat om met de samenleving in 

gesprek te gaan over kansrijke scenario’s waarin we iedereen 

kunnen meenemen. 

Kortom: in de strategische heroriëntatie moet met de kennis van 

nu, met alle kansen en bedreigingen die we zien en die we tegen 

gaan komen, ook scenario’s worden ontwikkeld om in de toekomst 

te sparen voor meer vet op de botten. De inwoners van Alphen 

verdienen meer zekerheid en meer duidelijkheid.  



Waar gaat er bezuinigd worden?  

Wat wordt qua uitvoering uitgesteld?  

Wat gaat helemaal niet meer door? 

 

De ChristenUnie heeft een motie opgesteld om zeker te zijn dat 

alle relevante informatie bij de gemeenteraad terecht komt. Op 

basis van die gegevens, te leveren door het college, kunnen we  

de coronadialoog met de Alphense samenleving aan te gaan. 

Want hoop doet leven. 

Wij hopen dat alle partijen in deze Alphense raad inzien dat dit 

de meest verstandige keuze is die we raadsbreed kunnen maken. 

  

  

 


