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!
SAMENVATTING!TEGENBEGROTING!PVDA!GOES!201742020

!

Begrotingssaldo!Raadsvoorstel!B&W 0

Terugdraaien*belastingverhoging*Goese*burgers 6.565.280

Nieuw*beleid:
Terugdraaien*extra*subsidie*Omnium 300.000
Extra*aflossing*schuld 750.000
Kinderen*en*jongeren*in*armoede 400.000
Terugdraaien*voorgestelde*bezuinigingen*B&W 526.846
* *
Te*realiseren*bezuinigingen 7.942.126

Bezuinigingen*op*gemeentelijke*organisatie 2.472.468
Overige*bezuinigingen 2.286.144
Kaasschaaf*over*alles*waarop*nog*niet*is*bezuinigd 3.670.914 * *

Begrotingssaldo!tegenbegroting!PvdA 0

*

*
*
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Donderdag 10 november beslist de gemeenteraad over het financiële beleid voor de 
komende vier jaar. De problemen waar Goes voor staat zijn groot: het begrotingstekort 
over de jaren 2017-2020 is ruim 17 miljoen euro. En we hebben al een schuld van 140 
miljoen euro. De PvdA ziet met het college dat de uitdagingen enorm zijn en wil graag 
ook een actieve bijdrage leveren om ze aan te pakken. Hierbij presenteren wij onze 
tegenbegroting voor 2017-2020. 
 
Over de aanleiding voor een ander financieel beleid verschillen we niet met het college van 
mening: zonder nieuwe maatregelen geeft Goes de komende jaren veel meer uit dan er 
binnenkomt en stijgt onze schuld dramatisch: het tekort over de jaren 2017-2020 bij 
ongewijzigd beleid is ruim 17,2 miljoen euro. Dat is veel geld, ook voor een gemeente die 
jaarlijks 118 miljoen uitgeeft. Gemiddeld moet er de komende vier jaar 4,3 miljoen euro 
bezuinigd worden. 
 
Bij het opstellen van de tegenbegroting hebben we de uitkomsten meegenomen van de 
publieksenquête, die door bijna 2000 inwoners is ingevuld. De belangrijkste conclusie die wij 
daaruit trekken is dat een overgrote meerderheid (60%) van mening is dat de gemeente haar 
financiële problemen zelf moet oplossen. Dus zonder de gemeentelijke belastingen te 
verhogen.  
 
 
PvdA schrapt belastingverhoging 
 
Het college van B&W stelt voor de komende vier jaar de Goese burgers voor een extra 6,5 
miljoen euro aan te slaan. Die belastingverhoging willen wij niet. Toen het huidige college 
ging besturen nam zij in het collegeprogramma het volgende op: "De gemeentelijke 
belastingen worden de komende jaren opnieuw alleen met de inflatiecorrectie verhoogd. 
Goes blijft daarmee de gemeente met de laagste lastendruk van Zeeland". Onze 
tegenbegroting voorziet –in tegenstelling tot de plannen van het college van B&W- niet in een 
belastingverhoging: de Goese burgers hebben de afgelopen jaren al genoeg financiële 
tegenvallers gehad. Daarbij zijn wij van mening dat Goes de eigen broek moet ophouden, het 
is te gemakkelijk om bij tegenwind de rekening naar de burgers door te schuiven. Maar met 
dit uitgangspunt slaan we wel een enorm gat in de begroting van het gemeentebestuur: 
 
Terugdraaien belastingverhoging Goese burgers:  -6.565.280 euro 
 
 
Nieuw beleid voor armoedebestrijding en schuldaflossing 
 
Daarmee zijn we er nog niet. Een gemeente besturen is het bereiken van lokale doelen met 
geld. De PvdA maakt daarom ook in tijden van bezuinigingen ruimte voor nieuw beleid. We 
trekken extra geld uit voor bestrijding van armoede onder kinderen en jongeren. Omdat we 
het onverteerbaar vinden dat bijna 1 op de 10 Goese kinderen in armoede opgroeit en als ze 
wat ouder worden nog steeds deel uit maken van een huishouden waar aan het eind van het 
geld telkens nog een stuk maand over is. Op 1 januari aanstaande beginnen we met het extra 
aflossen van de gemeentelijke schuld. Gewoon, omdat we dit verstandig financieel beleid 
vinden: op den duur is iedereen beter af met lagere schulden. De extra subsidie voor het 
Omnium (drie ton) draait de PvdA terug: met dat extra geld voor voor het sport- boscentrum 
sorteerde het college voor op de bezuinigingen. Wij vinden dit niet juist: deze optie had ook 
aan de burgers voorgelegd moeten worden. We stellen ook voor een reeks bezuinigingen van 
het college ongedaan te maken. De opvallendste is de voorgenomen bezuiniging op het 
museum. Het museum is de afgelopen jaren al veel subsidie kwijtgeraakt en zal een nieuwe 
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bezuinigingsronde niet overleven. Dat willen we voorkomen want het museum hoort er 
gewoon bij en moet Goesenaren, scholieren en anderen blijven informeren over onze 
geschiedenis: als je niet langer wilt weten waar je vandaan komt, heeft het geen zin te 
beslissen over waar je heen gaat. 
 
Extra aflossing schuld         -750.000 euro 
Terugdraaien extra subsidie Omnium        300.000 euro 
Kinderen en jongeren in armoede       -400.000 euro 
Terugdraaien voorgestelde bezuinigingen B&W     -526.846 euro 
 
 
Goes kan een prettige gemeente blijven 
 
We moeten nu 7.942.126 euro bezuinigen om op nul uit te komen. Dat is fors. Maar het kan. 
De gemeente gebruikt een keuzeboek waarin meer dan 150 bezuinigingsopties staan. Bij 
iedere keuze is een maximum- en een minimumvariant. Bij de minimumvariant is het 
ordentelijk voortbestaan van de taak gegarandeerd. Wij hebben nergens voor meer dan de 
minimum-bezuiniging gekozen. Zo kan Goes de prettige gemeente blijven die het is. Voor ons 
allemaal.  
 
We stellen voor (gebruik makend van het keuzeboek) bijna 2,5 miljoen euro op de 
gemeentelijke organisatie te bezuinigen. Daarnaast hebben we in het keuzeboek voor 
1.800.000 euro bij andere taken aangevinkt, daarbij hebben we geprobeerd de Goesenaren zo 
veel als mogelijk te ontzien. Sportactiviteiten en het verenigingsleven vinden we belangrijk 
voor de Goesenaren, daar recreëren we en ontmoeten we elkaar. Dat houden we graag in 
stand. Citymarketing is volgens ons ook heel goed mogelijk met minder geld. Als het gaat 
zoals verwacht merkt u weinig van de bezuinigingen die we voorstellen. 
 
Bezuinigen op gemeentelijke organisatie   2.472.468 euro 
Andere concrete bezuinigingen     1.798.744 euro 
 
 
Kaasschaaf 
 
Het tekort dat we nog moeten dekken is na bovenstaande bezuinigingen bijna 3,7 miljoen 
euro. Die halen we met een kaasschaaf bij alle uitgaven waarop nog niet is bezuinigd.  
 
Kaasschaaf        3.670.914 euro 
 
En daarmee zijn we op nul. Net als VVD, CDA & SGP/ChristenUnie. Maar nu met nieuw beleid 
en zonder belastingverhoging. 
 

 
 
2017-2020 
 
Begrotingssaldo VVD, CDA & SGP/ChristenUnie  0 euro 
Begrotingssaldo PvdA       0 euro 
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TEGENBEGROTING)PVDA)GOES))201732020
November)2016

2017 2018 2019 2020 201732020

Begrotingssaldo)Raadsvoorstel)B&W 0 0 0 0 0
"

Terugdraaien)belastingverhoging)Goese)burgers "
Baten"uitreksels"en"verklaring"(21) 4.320 4.320 4.320 4.320 17.280
Baten"riolering"(124) 1.495.000 1.495.000 1.495.000 1.495.000 5.980.000
Bouw="en"sloopvergunning"algemene"baten"(133) 22.000 22.000 22.000 22.000 88.000
Baten"hondenbelasting"(141) 120.000 120.000 120.000 120.000 480.000
"""""Totaal 1.641.320 1.641.320 1.641.320 1.641.320 6.565.280

"
Nieuw)beleid "
Terugdraaien"extra"subsidie"Omnium" 150.000 150.000 300.000
Extra"aflossing"schuld" 50.000 100.000 200.000 400.000 750.000
Kinderen"en"jongeren"in"armoede 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

"
Tussenstand 1.791.320 1.841.320 1.791.320 1.991.320 7.415.280

"
Terugdraaien)voorgestelde)bezuinigingen)B&W "

"
Cultuureducatie"(85) 0 31.500 31.500 31.500 94.500
Onderwijsachterstanden"(69) 8.900 8.900 8.900 8.900 35.600

" Musea"(87) 0 25.000 50.000 50.000 125.000
Bredeschool"activiteiten"(73) 43.000 43.000 43.000 43.000 172.000

" Regionaal"HALT=bureau"(35) 14.746 15.000 15.000 15.000 59.746
" Openbare"gezondheid"(104) 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

"""""Totaal"mutaties 76.646 133.400 158.400 158.400 526.846
"

Te)realiseren)bezuinigingen 1.867.966 1.974.720 1.949.720 2.149.720 7.942.126
"

Bezuinigingsmaatregelen: "
"

Gemeente)(minimumvariant)keuzeboek): " " " " "
Bedrijfsrestaurant"(153) 52.000 52.000 52.000 52.000 208.000
Grafimedia"(152) 17.500 17.500 28.000 33.000 96.000
Documentaire"Informatie"Voorziening"(151) 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
Automatisering"(149) 246.242 246.242 246.242 246.242 984.968

" Stadskantoor"(145) 15.000 194.000 369.000 369.000 947.000
Personeel"&"Organisatie"(148) 82.500 108.000 108.000 108.000 406.500

" """""Subtotaal 433.242 637.742 823.242 828.242 2.722.468
""""""""""Reeds"opgenomen 25.000 50.000 75.000 100.000 250.000
"""""Te"realiseren 408.242 587.742 748.242 728.242 2.472.468

"
Overig)(minimumvariant)keuzeboek): "
Citymarketing"(59) 0 100.000 100.000 100.000 300.000
Exploitatie"woningen"(127) 0 10.000 15.000 26.955 51.955
Sabewa"(136) 0 0 15.000 30.000 45.000
Straatmeubilair"(42) 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
Recreatie"en"toerisme"(61) 16.000 32.000 48.000 60.000 156.000

" Bestuursorganen"(1) 18.000 58.000 98.000 98.000 272.000
" Groen"onderhoud"(53) 211.300 229.200 247.100 265.000 952.600

Wegen"algemeen"(39) 51.072 55.924 158.193 163.400 428.589
"""""Subtotaal 316.372 505.124 701.293 763.355 2.286.144
""""""""""Reeds"opgenomen 198.700 180.800 62.900 45.000 487.400
"""""Te"realiseren 117.672 324.324 638.393 718.355 " 1.798.744

"
"""""Totaal"voorgestelde"bezuinigingsmaatregelen 525.914 912.066 1.386.635 1.446.597 " 4.271.212

"
Nog)te)realiseren)voor)een)sluitende)begroting 1.342.052 1.062.654 563.085 703.123 3.670.914

"
Kaasschaaf"over"alles"waarop"nog"niet"is"bezuinigd 917.729 917.729 917.729 917.729 " " 3.670.914
Mutatie"algemene"reserve 424.324 144.926 354.644 214.606 " 0

"
Begrotingssaldo)Tegenbegroting)PvdA 0 0 0 0 0


