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Betreft: Reactie D66 op reactie college 

 

Geacht college, 

 

Als D66 zijnde hebben wij kennis genomen van uw reactie middels de brief van 4 februari jl. (U22-

001245). Wij begrijpen volledig dat u ernstig de behoefte voelde om een statement te maken. Wij 

delen uw mening dat de stappen die zijn gezet in de uitvoering van het Focusakkoord de juiste weg 

zijn voor onze gemeente en voor onze inwoners.  

 

Tijdens de beraadslaging over RVB21-0102 is er een amendement aangenomen dat niet in lijn ligt 

met de prioriteiten van het Focusakkoord. Het Focusakkoord heeft als rode draad een aantal 

prioriteiten, te weten: 

1. Cultuurverandering over volle breedte; 

2. Verbeteren kwaliteit organisatiebreed; 

3. Schuldenlastreductie. 

 

Bij cultuurverandering gaat het Focusakkoord uit van een “samenspel van college, organisatie en 

gemeenteraad”. Dit met een “open samenwerkingsrelatie waarin men respectvol met elkaar 

omgaat, en daadkrachtig en resultaatgericht werkt”. Naar onze mening is hier niet naar gehandeld. 

Bij de afgelopen raadsvergadering en de commissies is het debat echter naar onze mening niet altijd 

respectvol gevoerd. Dit zowel tussen de fracties onderling als naar het college toe.  

 

Wij constateren dat het college heeft aangegeven dat het aangenomen amendement leidt tot een 

kwetsbare organisatie die in schril contrast staat met opgave om de kwaliteit van de organisatie te 

verbeteren. Door het aannemen van het amendement wordt dus ook aan de tweede prioriteit van 

het Focusakkoord voorbij gegaan.  

 

Daarnaast constateren wij dat het college aangeeft dat de huidige begroting geen ruimte biedt voor 

het dekken van de financiële consequenties van het aangenomen amendement. U geeft aan met ons 

in gesprek te willen en alternatieven aan te bieden voor de financiële dekking.  

 

D66 deelt de mening van het college dat verdere bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie 

onverantwoord zijn. Daarnaast willen wij aangeven dat wij met het Focusakkoord ons al tot het 

uiterste hebben ingespannen om de bezuinigingsopdracht te realiseren. Een bezuinigingsopdracht 

die vanuit het algemene belang ook verantwoord is. Naar onze mening zijn verdere bezuinigingen op 

dit moment onverantwoord voor onze gemeente.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Onze eindconclusie is dat het aangenomen amendement daardoor niet verenigbaar is met het 

Focusakkoord. Wij constateren daarmee dat het Focusakkoord c.q. uw mandaat nog slechts door 

een minderheid van de gemeenteraad wordt gesteund. Dit roept bij D66 de vraag op of het college 

nog op de steun van de andere ondertekenaars van het Focusakkoord kan rekenen.  

 

D66 hecht waarde aan transparantie richting de burger en alle betrokken organisaties in onze 

gemeente. Het gesprek dat het college wil aangaan over haar mandaat, dient wat D66 betreft in alle 

openbaarheid gevoerd te worden. Bij voorkeur tijdens de aanstaande raadsvergadering van 8 

februari 2022.  

 

Hoogachtend, 

 

Ufuk Cuman 

Berend Doedens 
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