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Pro’98: Het andere geluid 
 
Inleiding 
 
Pro’98 is erg geschrokken van de wijze waarop het college/de coalitie wil ingrijpen in de 
Barneveldse samenleving. De ontwerpbegroting is sterk gericht op investeren in grote 
projecten: veel beton, steen en staal dus.  Mensen worden vergeten. De balans tussen 
mensen en beton is zoek. 
 
Dat heeft ons doen besluiten om een alternatief te ontwikkelen, waarbij we de zwakkeren in 
de samenleving ontzien, oog houden voor een rijk en bloeiend verenigingsleven en  de 
Muziekschool en de bibliotheek voor iedereen toegankelijk houden. 
 
Wij hebben getwijfeld of ook wij in moeten zetten op een totaal bezuiniging van 8,2 miljoen 
euro, zoals het college voorstelt. Er is immers nog veel onzeker en het spreekwoord “de 
soep wordt nooit zo heet gegeten, als die wordt opgediend” is vaak van toepassing.  
 
Toch zijn wij – net als het college/de coalitie – de weg ingeslagen van een bezuiniging van 
10% op de totale gemeentelijke begroting. Dit om aan te tonen dat het anders kan. 
Hetzelfde vertrekpunt, maar een “ander geluid”. 
 
Onze voorstellen zijn er ook op gericht om geen onomkeerbare besluiten te nemen. Voor 
het jaar 2011 boeken we geen bezuinigingen in die een direct effect in de Barneveldse 
samenleving hebben.  Volgend voorjaar bij de behandeling van de Kadernota is er meer zicht 
op de financiële situatie waarin Barneveld zich de komende jaren zal bevinden. 
 
Onze alternatieve begroting sluit met een positief saldo van 95.000 Euro en laat een mooi 
oplopend meerjarig beeld zien. 
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Dit zijn onze voorstellen: 
  
1) Waarderingssubsidies 
De gemeente Barneveld kent een bruisend verenigingsleven. Dat komt ondermeer omdat 
veel vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten voor hun club. Van kind tot senior: je hebt de 
keuze om te gaan zingen, muziek te maken, te sporten of toneel te spelen. Er is voor elk wat 
wils.   
 
De verenigingstarieven zijn in het algemeen laagdrempelig en daarmee zijn de verenigingen 
toegankelijk voor iedereen. Dat moet je als gemeente waarderen en stimuleren. Want het 
verenigingsleven zorgt voor een grote sociale samenhang en laat mensen hun vrije tijd op 
een plezierige en nuttige manier invullen.  Pro’98 wil dat dit zo blijft. 
 
Er vindt door het voorstel van het college een kaalslag plaats die zijn weerga niet kent. Dat 
mag niet gebeuren. Pro’98 vindt dat de waarderingssubsidies voor sport, culturele en 
maatschappelijke verenigingen en organisaties gewoon moeten blijven bestaan. 
 
Wel zien wij hier mogelijkheden om te bezuinigen op ambtelijke kosten.  
Pro’98 wil een fonds “Barneveld Cultuur en Sport” in stellen dat beheerd gaat worden door 
een Stichting. Die stichting keert geld uit aan culturele, maatschappelijke en 
sportverenigingen. Naast een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage kunnen ook private partijen 
bijdragen. Zo voorkom je dat bedrijven en ondernemers overspoeld worden met 
steunaanvragen door verenigingen, maar snijd je ook in de ambtelijke kosten. Geen controle 
per vereniging, maar één keer per jaar geld storten in het fonds en één keer per jaar  
controleren of het geld goed is besteed. 
 
Omdat de gemeente 10% kort op het eigen budget vindt Pro’98 het redelijk de verenigingen 
en maatschappelijke organisaties vanaf 2012 ook 10% te korten. 
 

  2011 2012 2013 2014 

Terugdraaien 100% 
korting 
waarderingssubsidies 

(cumulatief)  - 161 -322 -322 

Korting 10% 
waarderingssubsidies 

(cumulatief)  32 32 32 

 
    
2) Terugdraaien leges gehandicaptenkaart 
Pro’98 vindt de verhoging van de leges voor een gehandicaptenkaart van Eur 36,30 naar Eur 
125,-- buitensporig.  We kunnen ons wel voorstellen dat er wordt gekeken naar een splitsing 
van de kosten voor de externe medische keuring en de leges voor de parkeerkaart op zich. 
Niet bij elke aanvraag is er sprake van een externe medische keuring. Daar willen wij graag 
op een later moment met de raad over discussiëren. Pro’98 stelt voor het komende jaar de 
legeskosten met 10% te verhogen. 
 



 

 
Alternatieve begroting Pro’98: Het andere geluid 4 

  2011 2012 2013 2014 

Terugdraaien verhoging 
leges gehandicaptenkaart 
naar Eur 125 

(cumulatief) -20 - 20 -20 -20 

Terugdraaien leges 
geweigerde 
gehandicaptenkaart 

(cumulatief) -6 -6 -6 -6 

Verhogen leges 
gehandicaptenkaart  10% 

(cumulatief) 1 1 1 1 

 
 
3) Niet bezuinigen op godsdienst en levensbeschouwelijk onderwijs 
Pro’98 vindt het belangrijk dat kinderen in het openbaar primair onderwijs kunnen kiezen 
voor levensbeschouwelijk dan wel godsdienst onderwijs. 
 
We hebben deze post PM in onze alternatieve begroting opgenomen, omdat het college 
aangeeft dat er voor dit type onderwijs rijksbekostiging komt. Mocht dat om welke reden 
dan ook niet gebeuren, dan zal Pro’98 alsnog voorstellen het bedrag in de begroting te laten 
staan.  
 
4) Toegankelijkheid bibliotheek en Muziekschool 
Zowel de bibliotheek als de Muziekschool voorzien aantoonbaar in een grote behoefte in 
onze gemeente. Het zijn gevestigde instellingen die al jarenlang hun waarde in de 
Barneveldse samenleving hebben bewezen. Pro’98 vindt dat beide voorzieningen voor 
iedereen toegankelijk moeten blijven. 
 
De door het college voorgestelde draconische kortingen zullen van grote invloed zijn op die 
toegankelijkheid. Bibliotheken in Kootwijkerbroek en Voorthuizen worden met sluiting 
bedreigd. De Muziekschool wordt door de voorgestelde maatregelen gedwongen zijn 
tarieven meer dan te verdubbelen. 
 
Pro’98 vindt dat daarom afgezien moet worden van de voorgestelde bezuinigingen. Wel 
vindt Pro’98 het redelijk dat beide voorzieningen, net als de gemeente, met 10% gekort 
worden.  
 

  2011 2012 2013 2014 

Gedeeltelijk 
terugdraaien 
korting bibliotheek 
(10%) 

(cumulatief)  - 65 -129 -194 

Gedeeltelijk 
terugdraaien 
korting 
Muziekschool 
(10%)  

(cumulatief)   -110 -221 
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5) Geen korting voor Permar 
Om ook maar eens een keer inconsequent te zijn, stelt Pro’98 voor om niet 10% te korten op 
Permar. De sociale werkplaatsen worden door het Rijk al geconfronteerd met kortingen, dan 
moet je dat vanuit een andere overheid niet ook nog een keer doen.  
 
Deze voorziening is erg belangrijk voor mensen die vanwege hun beperking geen werk 
kunnen vinden bij een reguliere werkgever.  De gemeente heeft voor deze groep mensen in 
onze ogen een grote verantwoordelijkheid. 
 

  2011 2012 2013 2014 

Terugdraaien 
korting Permar 

(cumulatief)  - 60 -120 -180 

 
 
6) Kunstgrasvelden VVB, Stroe en de Glind 
Bij de voetbalverenigingen VVB, de Bosrand Stroe en de Glind zijn verwachtingen gewekt dat 
zij binnen afzienbare tijd kunnen beschikken over een kunstgrasveld. Voor alle drie de 
verenigingen is er sprake van een noodzaak: capaciteitsproblemen vanwege groei of 
onbespeelbaarheid van het veld door intensief gebruik, vaak in combinatie met slechte 
weersomstandigheden. Voor Pro’98 geldt als voorwaarde voor het sportcomplex in de Glind, 
dat er niet eerder  sprake kan zijn van een verhuizing dan wanneer het kunstgrasveld 
volledig is afgeschreven.  Daar moeten goede afspraken over worden gemaakt.  
 

  2011 2012 2013 2014 

Kunstgrasvelden 
VVB, Stroe en de 
Glind  

(cumulatief) -23 -45 -90 -135 

 

7) In 2011 geen korting gebruiksgoederenregeling en geen verlaging minimabeleid 

Pro’98 is zich bewust van het feit dat er voor de minima veel regelingen zijn  in onze 
gemeente. Voor twee regelingen geldt dat er sprake is van een overlapping. Dat geldt voor 
de gebruiksgoederenregeling en de langdurigheidstoeslag.  

Wat Pro’98 betreft is het wat kort door de bocht om meteen al volgend jaar (dus over 2 
maanden) de gebruiksgoederenregeling in te trekken en het minimabeleid met Eur 10 per 
regeling te korten.  

Pro’98 wil graag meer inzicht krijgen in de verschillen en de overlappingen tussen de diverse 
regelingen.  Bovenal willen wij geen overhaaste beslissingen nemen die mogelijk onbedoelde 
negatieve effecten voor de minima hebben. Het gaat om een relatief laag bedrag in het licht 
van de 8,2 miljoen euro bezuinigingen. Een dergelijk besluit dient een gedegen 
onderbouwing te hebben.   
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Wij stellen voor de bezuiniging volgend jaar niet door te voeren maar, na een gedegen 
informatieronde, bij de behandeling van de Kadernota 2012-2015 een beslissing over deze 
bezuinigingsvoorstellen te nemen. 
 

  2011 2012 2013 2014 

Terugdraaien 
gebruiksgoederenregeling 

(cumulatief) -30 PM PM PM 

Terugdraaien Eur 10 
korting op minimabeleid 

(cumulatief) -5 PM PM PM 

 
8) Voorlichting Milieu-educatie 
Pro’98 vindt dat schoolkinderen in ’t Koetshuis les moeten kunnen blijven krijgen over de 
natuur en het milieu. Volgens de woordvoerders van het Biologisch Centrum kan wel op het 
busvervoer naar ’t Koetshuis worden bezuinigd. Die suggestie nemen wij over. 
 

  2011 2012 2013 2014 

Voorlichting 
milieu-educatie 
(m.u.v. 
busvervoer) 

(cumulatief) -33 -33 -33 -33 
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Dekkingsmiddelen 
 
1) Overige belastingen 
Opvallend in de ontwerpbegroting van het college is dat de inflatiecorrectie wel wordt 
toegepast op de OZB, maar niet op de toeristen, forensen en hondenbelasting. Pro’98 vindt 
dat inconsequent en stelt voor dat alsnog te doen. 
 

  2011 2012 2013 2014 

Inflatiecorrectie 
overige 
belastingen 

(cumulatief) 24 24 24 24 

 
 
2) Bedrijfsvoering 
Het college stelt dat er 3,15 miljoen euro op bedrijfsvoering wordt bezuinigd. Daarvan wordt 
echter 2 miljoen euro ingeboekt door goedkoper en efficiënter in te kopen. In eigen vlees 
wordt slechts voor 1 miljoen euro gesneden. Pro’98 vindt dat er op de eigen bedrijfsvoering 
extra bezuinigd kan worden.  In de programmalijn Bestuur bijvoorbeeld wordt slechts 0,2% 
bezuinigd. Pro’98 stelt voor in totaal nog 400.000 Euro extra op de bedrijfsvoering te 
bezuinigen. 
 

  2011 2012 2013 2014 

Bedrijfsvoering (cumulatief) 100 200 300 400 

 
 
3) Kwaliteitsverbetering Programmalijn 11 Kwaliteitsverbetering Lef 
Uit de beantwoording van het college blijkt het hier vooral om formatie-uitbreiding te gaan. 
Dat vinden wij in tijden van bezuiniging onverstandig.  
 

  2011 2012 2013 2014 

Kwaliteitsverbetering 
Lef 

(cumulatief) 115 115 115 115 

 
 
4) Beton, steen en staal 
In de programmalijn Verkeer en Openbare Ruimte wordt slechts 100.000 Euro taakstellend 
bezuinigd. De overige bedragen worden ingeboekt door extra inkomsten te genereren uit 
reclameborden en parkeergelden. Pro’98 vindt dat die taakstelling hoger moet zijn om de 
gemeentelijke begroting meer in evenwicht te brengen. Te denken valt aan het 
temporiseren van investeringen in wegen en grote projecten. 
 

  2011 2012 2013 2014 

Bedrijfsvoering (cumulatief) 50 100 150 150 

 
 


