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BPA  over de Begroting 2018 - 2021 

 

Geachte leden van het College en de gemeenteraad, 

 

Geachte burgers van Amersfoort, 

 

De gemeenteraad behandeld in deze periode de begroting over de periode 2018 

tot en met 2021. De wereld veranderd snel… sneller dan ooit tevoren, maar men 

verwacht hier nog steeds maar liefst 3 jaar vooruit te kunnen kijken.  

Bij de Renovatie van het Stadhuis kijken het College maar liefst 30 jaar vooruit , 

de afschrijvingtermijn van de 35 miljoen die het nu (zonder rekening te houden 

met de Asbest) deze renovatie gaat kosten 

 

Een renovatie die volgens de BPA uiteindelijk maar liefst 50 miljoen gaat 

kosten! 

 

De verschillen met de Begroting van vorig jaar zijn echter substantieel, en zo 

gaat het nu ieder jaar opnieuw. De roze tint in de brillenglazen van de 

aanwezigen lijkt samen te hangen met de duur tot de aanstaande 

gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar: een zorgelijke constatering 

volgens de Burger Partij Amersfoort, de BPA. 

 

Mede door verandering van landelijke spelregels lijkt Amersfoort er op papier 

gunstiger voor te staan dan vorig jaar. “De BPA vindt dat de beperkte financiële 

lucht niet aangewend moet worden voor prestigeprojecten of om nog vlak voor 

de verkiezingen cadeautjes weg te geven. In plaats daarvan zien wij veel liever 

een prudent beleid om de begroting weer op orde te brengen en de vele 

nalatigheden en achterstalligheden in Amersfoort eindelijk eens grondig aan te 

pakken.” 

 

De wachtlijst voor een sociale huurwoning in Amersfoort is opgelopen naar 

maar liefst 10 jaar. Nog voordat uw kind naar de middelbare school gaat doet u 

er dus verstandig aan hem of haar in te schrijven. Een ridicule situatie die in de 

afgelopen jaren alsmaar erger is geworden. De BPA verwacht niet dat de 

beperkte extra middelen voldoende zullen zijn om de groei in wachttijd te 

stoppen, laat staan te reduceren. Juist in een tijd waarin de bouw floreert zal het 

gereserveerde geld al snel op zijn. 

 

In dit licht is het dan ook onvoorstelbaar dat deze raad instemt met zo’n €400,- 

belastinggeld per Amersfoorts gezinslid voor de renovatie van een 50 jaar oud 
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huurpand dat vol zit met asbest. Precies, dit stadhuis waar wij nu in vergaderen. 

Dit alles, terwijl Amersfoort voldoende moderne leegstaande kantoren kent met 

zuinige energie labels. Wat de BPA betreft verhuizen we zo snel mogelijk naar 

een geschikt leegstaand kantoor of een toekomstgericht, maar sober 

nieuwbouwpand. Kijk eens naar Leusden; daar kan het ook. Net als het 

Eemhuis, de westelijke ontsluiting en Amarena volhardt het College in haar 

megalomanie en tekent de gemeenteraad achteloos bij het kruisje voor een 

blanco cheque. 

 

Op het gebied van de WMO ontvangt de BPA zorgelijke berichten uit de stad: 

ik noem U 6 punten, maar de lijst is veel langer 

 Burgers die langer dan een jaar moeten wachten op medische 

hulpmiddelen. 

 Burgers die van het kastje naar de muur worden gestuurd en niet weten bij 

wie ze om hulp moeten vragen. 

 Burgers die na een keukentafel gesprek, per telefoon nota bene, plotseling 

flink gekort worden op de hoeveelheid thuiszorg. 

 Politie die een dagtaak heeft aan de opvang van GGZ-patiënten die door 

bezuinigingen hun beschermde omgeving is ontnomen. 

 Een sociale basisinfrastructuur waar veel mensen door de 

individualisering niet op terug kunnen vallen. 

 Een onderwaardering van mantelzorgers, die door de zorg voor een 

naaste, zelf in de problemen komen. 

 

En ga zo maar door. Ondertussen blijft er veel zorggeld op de plank liggen en 

gaat er veel geld verloren in overhead, omdat iedere gemeente toch weer 

opnieuw het wiel moet uitvinden.  

 

Wat de BPA betreft moet het zorggeld zo veel mogelijk besteed worden aan 

zorg. We moeten er actief werk van maken om alle schrijnende gevallen zo snel 

mogelijk te compenseren om zo mensen weer uitzicht te geven op een zinvol 

leven.. 

 

Ofschoon ieder van de dertien begrotingsprogramma’s onze aandacht verdiend 

zijn wij jammer genoeg aan een strenge tijdslimiet gebonden. Ik zal dan ook 

afronden met het onderwerp Veiligheid.  

 

De gemeente Amersfoort groeit nog altijd snel en dit zal de komende jaren zeker 

nog zo blijven. Onze uitgaven op het gebied van veiligheid blijven echter rond 

de 14 miljoen euro steken en vanaf 2016 is er zelfs 1,5 miljoen bezuinigd op 

sociale veiligheid.  

 

Veel burgers voelen zich steeds onveiliger in hun eigen buurt.  
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Weer noem ik U 6 willekeurige punten. 

 De BPA hoort van vrouwen die lastig worden gevallen door veelal 

allochtone jongeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan intimidatie en 

seksistische opmerkingen. 

 Wij kennen allemaal nog de berichten over homo’s die weggepest zijn uit 

Amersfoort 

 De BPA hoort van hondenbezitters die door allochtone jongeren 

uitgescholden en met stenen bekogeld worden. 

 We zijn allen op de hoogte van het stijgende aantal woninginbraken in 

Amersfoort. 

 We zijn allen getuige geweest van de misdragingen bij de kermis op het 

Eemplein en de reljeugd bij de jaarwisseling in de Koppel. Gelukkig is de 

Kermis dit jaar wel goed verlopen, maar Oud en Nieuw 2017-2018 staat 

voor de deur 

 Ook in Amersfoort worden hulpverleners nog maar al te vaak 

lastiggevallen. Dit gebeurt zelfs bij de huisarts en op de afdelingen in het 

Meander MC. 

 

En wederom, ga zo maar door.  

 

De BPA vindt dat we veel meer geld zouden moeten reserveren om van 

Amersfoort weer een veilige gemeente te maken. Niet alleen op papier, maar 

ook naar het beeld van de burgers.  

Hiervoor zijn extra capaciteit en ook financiële middelen nodig. Ga bijvoorbeeld 

eens met de politie en veiligheidsregio om tafel zitten om plannen te maken hoe 

de criminaliteit in Amersfoort structureel kan worden teruggedrongen.  

 

Er zijn vele innovaties op dit gebied die ook in Amersfoort toegepast kunnen 

worden. Kijk niet weg voor de vele jongeren zonder uitzicht op een rooskleurige 

toekomst.  

 

De drie w’s, woning, werk en wijf, helpen de jonge veelpleger, ook in 

Amersfoort. Zorg dus voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen, 

voldoende goede stageplaatsen in de regio en verhoog de sociale cohesie door 

geld te reserveren voor sociale voorzieningen. 

 

De fractie Burger Partij Amersfoort - de BPA - dankt u voor uw aandacht. 

 

 

Ralph Langendam 

en  

Hans van Wegen /  oktober 2017 

 


