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Inleiding 

Afgelopen jaar is hard gewerkt om de doelen uit het coalitieakkoord dichterbij te brengen; een vitale 
gemeente Soest, bestuurlijke vernieuwing en een solide financieel beleid.  

Met de economie gaat het in de provincie Utrecht beter en daar plukt ook Soest de vruchten van. De 
bouwsector trekt  aan en we  kunnen bescheiden profiteren van het groeiende toerisme. Uit de 
leegstand van kantoren en de werkeloosheid moeten we afleiden dat we er nog lang niet zijn.  

De bestuurlijke vernieuwing is het afgelopen jaar vooral door het college in praktijk gebracht, met 
een bijzondere vermelding voor de mediationpraktijk van wethouder Pijnenborg en het 
accommodatiebeleid van wethouder Van Berkel. Samen met burgers, bedrijven en instellingen 
worden problemen opgelost en ontstaan nieuwe kansen voor ontwikkeling. Het college verdient met 
deze vernieuwende aanpak zeker een compliment.  
Na de zomer is het de beurt aan de Raad om met en voor burgers oplossingen te bedenken waar 
diezelfde burgers verder mee kunnen.  

Duurzaamheid 
De D66-fractie ziet met meer dan normale belangstelling uit naar de invulling van het 
duurzaamheidsplan. Cruciaal daarin is de bereidheid om verdergaande investeringen in 
duurzaamheid te doen. Dat past bij de vooruitstrevende rol van Soest hierin en de investeringen 
verdienen zich op termijn terug.  

Solide financiën ook na 2015 
En dan de solide financiën voor de komende jaren. Allereerst hebben we met de benoeming van 
Marcel Adriani het College van B&W als team weer op sterkte gebracht. Als Raad staan we voor de 
opgave om in de komende jaren structureel achthonderdduizend euro te besparen, én onze 
belangrijkste voorzieningen op peil te behouden, én het vangnet in het sociale domein in stand te 
houden.  

Onze gemeente is financieel solide. Maar wel voor een deel ten koste van achterstallig onderhoud 
aan infrastructuur en gebouwen. Het is naar de mening van de D66-fractie niet verstandig om dit 
onderhoud voor ons uit te schuiven, want die rekening komt toch en kan dan zelfs hoger uitvallen. 

Datzelfde geldt voor de gemeentelijk organisatie: de mensen en middelen. Bijna elke extra taak moet 
uitbesteed worden. ICT en apparatuur is verouderd en kwetsbaar. Het is zorgelijk te moeten 
constateren dat we met de handhaving -een kerntaak van de gemeente- door de vloer zijn gezakt. 
Uitstellen van de voorgestelde gelden vinden we dan ook niet verantwoord. .  



Ook op het gebied van ruimtelijke ordening, eveneens een kerntaak van de gemeente, kunnen we 
ons niet permitteren de kar krakend en piepend tot stilstand te laten komen. Mediation vinden we 
een goed middel maar goedkoop is het niet. En stoppen met de kernrandzone, daar is de D66 -fractie 
geen voorstander van.  

De D66-fractie heeft wel vragen over de capaciteitstekorten bij de afdeling Ruimte en de afgesproken 
besparingen om tot efficiëntere vergunningverlening te komen. Het is zaak dat het College deze 
zaken goed op een rijtje zet zodat er straks bij de begroting  gerichte  keuzes gemaakt kunnen 
worden. 

Sociaal domein 
De grootste uitdaging is het sociale domein. Met ruimte voor de professionals, maatwerk voor de 
cliënten, en met oog voor de kwetsbaarheid van mantelzorgers. 
Tegelijkertijd  is de  realiteit dat de grootste overschrijdingsrisico’s én besparingsmogelijkheden in 
datzelfde sociale domein liggen. 
De eerste opgave die het College zichzelf stelt is om alle zorgpotjes te ontschotten* zodat we 
flexibeler en efficiënter met onze gelden kunnen omgaan. Nu leert de ervaring  dat iedereen hecht 
aan zijn eigen potjes. Wij vragen het College in de begroting dan ook helder aan te geven in welk 
tempo en met welke bedragen (en posten) dit ‘’ontschottingstraject’’ wordt ingezet.  

*Ontschotten: een verandering van bedrijfsvoering in de zorgverlening, waarbij niet langer wordt gewerkt in 
diensten (medisch, paramedisch, verpleegkundig), maar in clusters rond de primaire zorgprocessen. 
Ontschotting vormt een van de pijlers van het nieuwe zorgstelsel: een klantgerichte manier van werken die 
uiteindelijk moet leiden tot vraaggestuurde zorg 

Wij blijven vasthouden aan het uitgangspunt dat de zorgkosten gefinancierd worden uit de door het 
Rijk beschikbaar gestelde middelen. Gekeken moet worden waar het met name bij de huishoudelijke 
zorg minder kan. Of waar mensen zelf de hulp kunnen regelen. Steeds goedkoper aanbesteden is 
geen optie als dat  gaat ten koste van de toch al lage lonen van werkers in de zorg of het faillissement 
van de instelling. Op dit punt onderkent het college terecht zijn bredere verantwoordelijkheid.  

Tot nu toe doen zich in Soest geen knelpunten voor. Wel vernemen wij bij met name de geestelijke 
jeugdzorg eerste signalen over wachtlijsten en een mis match tussen vraag en aanbod. Zijn we als 
Gemeente in staat goed met deze problematiek om te gaan? Met alle waarschuwingen uit het nabije 
verleden mag dit niet zomaar aangenomen worden.  

Voor de komende jaren is de uitdaging om de ambities voor Soest uit het Coalitieakkoord waar te 
maken. Maar wat vinden de burgers? Zij lezen over jeugdoverlast en inbraken waar de gemeente 
maar niets aan zou doen. Het siert deze Raad om daarover geen ronkende teksten uit te sturen. 
Beter, en met onze complimenten, is bijvoorbeeld de bijeenkomst met betrokken burgers op 
initiatief van onze collega Monica Falke. Jeugdoverlast is bij uitstek een probleem waarvoor de 
oplossing dichtbij burgers zelf ligt. Het succes hangt dan in hoge mate af van het samenspel tussen 
handhavers, bestuurders, welzijns- en gezondheidsinstellingen en burgers.   

Besluitvorming  
Het college heeft het afgelopen jaar op alle fronten  voortvarend bestuurd en besluiten genomen, 
mede dankzij de brede steun van de Raad en een heel enkele keer door alleen de coalitie. Onze 
verwachting is dat  Soest de  komende jaren niet ontkomt aan een aantal pijnlijke keuzes. Bij 



sommige van die keuzes zal een besluit mogelijk alleen met minimale steun (lees coalitiesteun) tot 
stand komen. Daar lopen wij niet voor weg, maar de inzet zal voor de D66-fractie toch steeds zijn om 
tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen, ook bij pijnlijke maatregelen. 

 
 


