CUSGP woordvoering begroting 2020 Dordrecht
Vz.
Komend jaar viert ons land 75 jaar bevrijding en onze stad haar 800 jarig
bestaan. 2020 zal een memorabel jaar worden.
[…]
Inleiding
Vz. Onze fractie spreekt de wens uit dat naast al het feestgebeuren
vanwege 800 jaar stad er ook ruim aandacht zal zijn voor de herdenking
van 75 jaar vrijheid. Onze stad en haar inwoners zijn niet ongeschonden
door de oorlog gekomen, in het bijzonder noem ik de Joodse
gemeenschap. Wij mogen dat nooit vergeten en moeten dat blijven
benoemen. Een dergelijke herdenking maakt ook duidelijk dat vrede en
vrijheid geen vanzelfsprekendheden zijn. De herwonnen vrijheid brengt
grote verantwoordelijkheid. Om Bonhoeffer, een bekende Duits theoloog
en verzetsstrijder die overigens werd vermoord te citeren:
Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij, vrijheid zonder
gehoorzaamheid is willekeur. Anders een dictatuur maakt tot slaaf. Maar
als iedereen alleen voor z’n eigen vrijheid gaat, ontstaat als anarchie.
Vrede moet actief worden gezocht, en soms moet je je eigen vrijheid of
zelfs leven ervoor in de waagschaal stellen.
Vz.
De stap naar het hier en nu lijkt groot, maar is politiek niet steeds een
afweging tussen vrijheid en gehoorzaamheid ten dienste van de
samenleving?
Dat brengt ons bij Dordrecht als bruisende stad. Een stad is naar haar
aard bruisend en dat is aantrekkelijk voor veel mensen. Een bruisende
stad mag echter niet ten koste gaan van de mogelijkheid voor anderen
om de stilte en rust te ervaren. Wie geniet er niet van de rust op
zondagmorgen en de stilte in de polder. Een oorverdovende stilte.
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Stilterijk (ipv geluidsarm), dat is geen schande voor een stad. Laat
gesprekken die stilte vullen. Wij pleiten ervoor om net als stiltegebieden
in het buitengebied, stilteplekken in de stad te koesteren. Dat zijn ook de
plekken waar woningbouw potentie heeft. Wij roepen het college op om
met actief beleid te komen dat inwoners beschermt tegen lawaai en zo
een geluidsarmere stad bevordert.
Vz. in dat kader zijn wij content dat het college ruimte vond in de
begroting voor onze motie om extra te intensiveren in groen langs
de N3 vanwege fijnstof en geluid.
…
Vz. De bouwende stad is natuurlijk een kernonderdeel van al onze
activiteiten. We zien daarvan veel terug in de begroting en dat is te
waarderen. Voor CU/SGP geldt dat de kwaliteit van wat en hoe we
bouwen voorop staat, en we merken dat dat inmiddels een breed gedeeld
uitgangspunt is. Hoe mooi is dat! Uiteraard gaat het dan om de
stedenbouwkundige kwaliteit, maar een duurzame stad is meer dan dat.
Dat is een stad die het hoofd kan bieden aan de energietransitie,
voortgaande digitalisering, veranderingen in vervoer en
klimaatverandering. Een duurzame stad omarmt het groen en wordt
erdoor omarmd. Daarom is de ontwikkeling van de Dordtwijkzone en
Wantijzone van groot belang. We roepen het college op die ontwikkeling
voortvarendheid op te pakken.
Naast de fysieke elementen is het belangrijk om bij het bouwen van
nieuwe wijken of de herontwikkeling van bestaande gebieden ook te gaan
voor sociale kwaliteit. Een stad die samenleeft. Kan het college aangeven
hoe daarmee wordt gerekend? Een toekomstbestendige stad geeft ruimte
aan een samenleving waarin jongeren en ouderen vertegenwoordigd zijn.
Waarin ruimte is voor speelplekken, moestuinen, levensloopbestendige
woningen, woongemeenschappen, scholen en kerken. Dat brengt de
sociale cohesie in de wijk, zodat er echt samengeleefd wordt.

2

Financiën en bestuur
Naar het oordeel van onze fractie ligt er aan ambitieuze begroting waarin
onze fractie zich erkent en die een goede uitwerking is van het debat rond
de kadernota. Dat is ook de reden dat wij vooralsnog geen moties zullen
indienen.
Vz. Het financiële beeld voor 2019 is relatief gunstig dat is mooi. De
vermogenspositie van onze stad is redelijk solide, dat is mooi. Onze
fractie kijkt ook verder vooruit en wijst erop dat het meerjarenperspectief
een stuk minder florissant is. De reguliere exploitatie staat onder grote
druk. Eigenlijk is er hoegenaamd geen vrije exploitatieruimte over, terwijl
een belangrijke en forse investering als het nieuwe stadskantoor nog
ingepast moet worden, er met regelmaat structurele tegenvallers blijken
en er ook nog wel risico’s zijn zoals pfas en stikstof. Bij de kadernota
vroegen we of het college bereid is nog eens kritisch de bestaande
exploitatiebegroting door te nemen. Daarop werd toen positief
gereageerd. Hoe gaat het college dat vormgeven? Het lijkt onze fractie
wijs dit voor de volgende kadernota te doen.

Vz. Ik kom nog even terug op vrijheid. Als we denken dat iedereen in
Nederland vrij is, hebben we het mis. Vrouwen die in handen van
mensenhandelaren belanden en tot prostitutie worden gedwongen, zijn
verre van vrij. Dat onrecht moet worden tegengegaan, en daarom roepen
we het college/burgemeester op de nieuwe gemeentelijke
verantwoordelijkheid op dat punt zeer serieus op te pakken.
Vz. tot slot kom ik nog even terug op vrede en vrijheid. De bekende
apostel Paulus zegt: leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in
vrede met alle mensen.
Dat is een mooi uitgangspunt in het dagelijks leven, maar ook in de
politiek. College, raad en ambtenaren alle goeds en veel wijsheid
toegewenst bij de uitvoering van deze plannen in het komende jaar.
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