
 
Vrijheid is een recht, gelijkheid is een feit en broederschap,  
of, solidariteit is een plicht. Een plicht die, als zij onvervuld  
blijft, vrijheid en gelijkheid tot een dode letter maakt. 
Victor Hugo 1875 
 
Met de titel van het coalitieprogramma “Samen krijgen we het voor elkaar”, wil het college uiting geven aan 
een groot vertrouwen in onze inwoners. De kracht van de samenleving in zelfredzaamheid en 
oplossingsgerichtheid. De vertaling ervan is voor het college echter puur een financiële! Het college is van 
mening dat zolang voorzieningen en diensten van gemeentelijke financiering afhankelijk zijn, er geen sprake 
kan zijn van zelfredzaamheid. 
Wat ons betreft kan “Samen krijgen we het voor elkaar”, niet zonder solidariteit.  “Samen krijgen we het voor 
elkaar” is een dode letter als die alleen financieel en zonder visie en solidariteit ingevuld wordt. Zoals het 
college dat nu wil. Solidair zijn aan de samenleving, aan de inwoners, als overheid maakt een samenleving sterk 
en is de voorwaarde om iedereen tot wasdom te laten komen om uiteindelijk zelfredzaam te zijn.  
 
Organisaties die voor onze inwoners werken om hen op een sociaal, maatschappelijk en cultureel hoger plan te 
brengen zoals Welcom, de muziekscholen en de bibliotheek verdienen onze solidariteit. Zij staan namelijk aan 
de basis en hebben in hun genen om mensen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid. Die inzet plegen ze 
tegen de stroom van bezuinigingen in.  
Uw vrijheid, uw recht vertaalt u in uw begroting in stenen i.p.v. in steun. Door het afbreken van voorzieningen 
en het loslaten van solidariteit met mensen en organisaties die noodgedwongen een beroep moeten doen op 
steun en solidariteit van onze gemeentelijke overheid.  
 
Met het afbouwen van voorzieningen die mensen ondersteunen en bijdragen aan de welzijn van mensen, 
resteert dat alleen als je geld hebt en gezond bent,  je in staat bent zelfredzaam te zijn. De kloof tussen hebben 
en niet hebben, tussen arm en rijk, tussen gezond of minder gezond maakt dat gelijkwaardigheid verder weg 
raakt dan ooit. Uw botte bijl slaat een gapend gat!  
Op uw manier zal zelfredzaamheid verder weg raken dan ooit.  “Samen krijgen we het voor elkaar”, lijkt een 
titel die vertaalt gaat worden in de afbreuk van voorzieningen en het verder weg raken van inwoners van de 
maatschappij. Omdat ze zonder solidariteit niet zelfredzaam kunnen zijn.  
Laat uw “samen krijgen we het voor elkaar” geen dode letter worden. 
 
Wij zullen ons bij de behandeling van de begroting met name inzetten voor het behoud van onze 
voorzieningen. Zwembad de Hoevert behouden, het schoolzwemmen is een must!!  Regio 8 verdient als 
publieke streekomroep onze steun. De wasvoorziening, als maatwerkvoorziening waarvoor mensen niet voor 
niets geïndiceerd zijn. Welcom, de muziekscholen en de bibliotheek zijn voor onze inwoners enorm belangrijke 
voorzieningen die de zelfredzaamheid en het welzijn van mensen enorm verhogen.  
Afbreuk, het nog verder bezuinigen op deze voorzieningen maakt dat de kloof groter wordt tussen de inwoners 
die wel geld hebben en wel mee kunnen doen en zij die geen geld hebben en buiten de boot vallen.  
Als gemeente zijn wij ten eerste én meest essentieel, verantwoordelijk voor de Zorg en het Welzijn van onze 
inwoners. 
 
Voorzitter, griffie, ambtenaren:  allen dank voor de inzet om ons te helpen een alternatieve begroting op te 
stellen, die recht doet aan mensen en minder aan stenen.  
Wij zullen steun blijven zoeken bij alle partijen in onze raad om “Samen krijgen we het voor elkaar”, vanuit de 
mede menselijkheid invulling te geven. Ook u danken wij met de verwachting van wederzijds respect en 
vertrouwen. 


