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Mijnheer de Voorzitter. 

Het was de wens van de coalitie om de oppositie meer te betrekken bij het akkoord. Dat bleek in de 

dynamiek van onderhandelingen en de daarna beschikbare tijd te ambitieus. Of zoals het raadslid 

Boks het kernachtig verwoord; wij hebben de nieren van dit college nog niet kunnen proeven. 

Vandaag moeten we die tijd dus goed benutten want met de kadernota neemt dit college een 

behoorlijke klus op zijn nek inclusief de bijbehorende verantwoordelijkheid; een serie van 

inhoudelijke beleidsvoornemens en een pakket van 1 miljoen aan bezuinigingen. Ik denk niet dat er 

in Soest een college ooit zo voortvarend en stevig van start is gegaan.  

De D66-fractie is verheugd met de mijlpalen van vandaag; de ondertekening van het coalitieakkoord 

en de vaststelling van de kadernota.  Daarin is het spoorboekje opgenomen voor de financiële 

taakstelling, onze bestuurlijke ambitie en de gezamenlijke idealen naar een vitaal Soest.  

Om in 2018 tot een sluitende begroting te komen, is een eerste slag gemaakt. Daar neemt de D66 

fractie als deel van de coalitie zijn verantwoordelijkheid voor. Veel voorwerk was al gedaan o.a bij de 

kerntakendiscussie,  waar we in deze kadernota op voort konden bouwen. Voor de sluitende 

begroting in 2018 is nog een 2e stap nodig. Daar ligt in de ogen van de D66 fractie een belangrijke 

taak voor de gehele Raad, het kaderstellend orgaan van deze gemeente. Ik nodig daarom bij deze 

graag alle fracties uit om na te denken hoe wij gezamenlijk deze financiële kaders gaan vorm geven 

Binnen Soest  is bestuurlijke vernieuwing de belangrijkste ambitie die de gehele Raad heeft 

onderschreven. Dat vraagt van allen een cultuurverandering in de omgang met elkaar en met de 

burger. Het feit dat we uitgesproken hebben weg te komen van het oppositie-coalitiedenken is 

bemoedigend al blijkt de praktijk weerbarstig te zijn. Maar iets dat in vele jaren is gegroeid, neem je 

niet zomaar weg.  Ik hoop en verwacht dat we als 11 raadsfracties op 5 september tijdens de 

Raadsconferentie daarvoor een eerste belangrijke stap kunnen zetten. 

Een belangrijk onderdeel van het vitale Soest zijn voor D66 de vrijwilligers en mantelzorgers. Daar 

mag zeker niet op bezuinigd worden; in tegendeel daar moet meer aandacht voor komen.  

Vraag Kan het college deze stelling onderschrijven? Een tweede speerpunt voor D66 is het 

duurzaamheidsstreven, dat de hele Soester samenleving aangaat. Het is goed dat het college meteen 

aan de slag is gegaan met een nieuw duurzaamheidsplan om de idealen in praktisch handelen om te 

zetten.  

Zoals gezegd kan D66 zich achter deze kadernota stellen. Vanuit onze visie zijn de gemaakte keuzes – 

hoe pijnlijk ook – goed uit te leggen. Het vertrekpunt om ca 2 miljoen te bezuinigen, heb ik nog door 

niemand ter discussie horen stellen. Voor D66 is de kernvraag;  welke voorzieningen willen we in 

Soest absoluut in standhouden waarvoor subsidie onontbeerlijk is en vraag 2 is dan, wat kunnen 

burgers en instellingen meer en beter zelf doen. Deze ombuigingen zien wij daarom niet alleen als 

noodzakelijk uit financieel oogpunt. Het is ook nodig om voor de toekomst ruimte creëren voor 

nieuwe activiteiten die bij de start ondersteuning verdienen maar waarvoor geen geld is omdat alle 

gemeentesubsidie vastzit in bestaande activiteiten en gevestigde instituties.  



De kadernota bevat ombuigingsvoorstellen voor  sociaal culture activiteiten, sport, groen- en 

wegenbeheer, veiligheid en onderwijs. Geen enkele portefeuille ontspringt de bezuinigingsdans. Dus 

iets sparen door elders meer te bezuinigen, is naar het oordeel van de D66 fractie niet aan de orde.  

Meest gevoelig zijn de voorgenomen kortingen op de sociaal culturele instellingen die het samen met 

5 ton minder subsidie moeten doen. De sociale sector richten zich op kwetsbare groepen en moet 

daarom minder bezuinigen dan de culturele sector. Bij de culturele sector is een keuze gemaakt om 

niet de kaasschaaf over de hele sector te hanteren, maar om 2 instellingen aan te pakken; IDEA en de 

muziekschool. Dat doet pijn maar daarmee blijft de culturele infrastructuur in Soest in stand; een 

belangrijke voorwaarde in het D66 verkiezingsprogramma en tot zover kunnen wij instemmen met 

de voorstellen. Meer moeite hebben wij met de verdeling tussen de muziekschool als instelling met 

een korting van 100% en IDEA met 10% die in onze eigen even belangrijke activiteiten ontplooien. 

Vraag Kan het college aangeven waarom gekozen is voor zo’n groot verschil in taakstelling tussen de 

beide instellingen?  

De muziekschool heeft de handschoen voortvarend opgepakt en heeft een voorstel gedaan waarin 

50% van de taakstellingen gerealiseerd kan worden. Dat is onvoldoende, maar de durf voor dit 

initiatief verdient lof en is een uitstekende start om tot iets moois te groeien. 

Voor de ombuigingen is in 2017 en verder jaarlijks een ton euro beschikbaar.  Ik vind het logisch dat 

de voor muziekactiviteiten het grootste deel van die compensatie beschikbaar komt.  

Vraag. Kan het college aangeven wat het vindt van deze redeneerlijn? 

De kadernota ‘’ Samen voor een vitaal Soest’’  vormt voor een belangrijk deel de vertaling van het 

D66-verkiezingsprogramma. De kiezers mogen daarom van de D66-fractie verwachten dat zij aan de 

slag gaan om daar de komende 4 jaar een succes van maken.  En dat gaat D66 dus ook doen. 

 

 


