
Voorzitter.  

Het nieuwe werken aan Houten is goed geweest voor ons als bestuur, goed voor onze instellingen en 

verenigingen, voor onze inwoners  en dus goed geweest  voor heel Houten. Zoals ik tijdens de 

Begrotingsraad ook al zei, het heeft ons aan het denken gezet over onze 

kernwaarden, onze kerntaken en onze kernboodschap. 

De uitgangspunten: 

1. Er moet een basispakket voorzieningen blijven,  

2. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid  

3. Voorwaarden scheppen  voor ondernemerschap en regels verminderen 

4. Ondersteuning waar dit echt nodig is.  

Is het gelukt deze uitgangspunten, die moesten dienen om 7 miljoen te bezuinigen, dat onversneden 

degelijke SGP geluid, te vertalen in deze bezuinigingsronde?  

Ja dat is gelukt. .! Helemaal geslaagd ook? Nee.   

“Efficiencymaatregelen”. Dat woord komt, denk ik, minimaal honderd keer voor. Wat hebben we het 

de afgelopen tijd dan inefficiënt gedaan..! Laten wij dat nu altijd al gedacht hebben… De drukking der 

melk brengt ook hier boter voort.  

Fantastisch dus dat we nu eindelijk efficiënt gaan werken; het werd tijd… 

Echter, op een aantal onderdelen vliegt u bijna uit de bocht, terwijl u andere onderdelen laat liggen 

die een zeer zinvolle bijdrage zouden kunnen leveren aan de eerder genoemde uitgangspunten. 

U grijpt naar onze mening te zwaar in op de openbare ruimte en WMO enerzijds en te weinig op 

cultuur, sport en allerhande subsidies anderzijds.   

Bij alles hebben wij als leidraad genomen: De bescherming van de zwakken. Daarbij vinden we het 

overigens jammer dat de  PvdA zich hier naar onze mening teveel heeft laten inpakken door de 

andere coalitiepartners. De minima gaan er op achteruit en hulpbehoevenden gaan méér betalen 

aan de WMO. Het wordt schraler in Houten. Daarbij zal men last hebben van de stapeling van 

bezuinigingen. Immers niet alleen de WMO bijdrage gaat omhoog, ook zullen de diverse 

lidmaatschapsbijdragen stijgen door de bezuinigingen. 

De afweging die wij als SGP-fractie tevens gemaakt hebben is gestoeld op de vraag: Indien men 

subsidie vanuit deze gemeente ontvangt, in hoeverre draagt deze dan bij aan het welbevinden van 

Heel Houten..?  

Concreet: Vrouwenkoor Unlimited versus Oranjevereniging, werelddans Xylinos versus  

muziekvereniging Kunst na Arbeid. De activiteiten van een zang- en dansvereniging leveren een 

aanzienlijk kleinere bijdrage aan de totaliteit van de Houtense bevolking dan de activiteiten van een 

Oranjevereniging en een muziekkorps, die juist gericht zijn op activiteiten waarbij het hele dorp 

Houten en de kleine kernen betrokken zijn.   



Wij zien dergelijke verenigingen als een soort nutsvoorziening. Je kunt moeilijk zonder. Vandaar onze 

keuze: spaar Oranjeverenigingen, Comité 4 en 5 mei Houten en de muziekkorpsen en stop met de 

subsidiëring van clubs die maar een klein deel van de Houtense bevolking bedienen.  

Deze lijn trekken we ook door bij het onderhoud aan het groen versus de sport. Dat “Nieuwe 

Houtense niveau” raakt Heel Houten.  Bovendien bezuinigt u daar procentueel, ten opzichte van 

andere posten, onevenredig veel. Wij stellen voor de scherpe kantjes er vanaf te halen, met name 

om de zichtbare verloedering terug te dringen. We benoemen ze: minder onkruidbestrijding. Deze 

maatregel stellen wij voor te schrappen. Evenals minimaal onderhoud aan elementenverharding en 

minimaal onderhoud aan fietspaden (hoe durft u trouwens in onze fietsstad Houten..!) en de 

maatregel om niet meer aan bewonerswensen tegemoet te komen.. Totaal 232.000 euro. 

Waar betalen we dat van? Het minimaal terugdraaien van de verlaging huur accommodatie sport.  

Zoals gezegd vinden wij het jammer dat u zich niet wat krachtiger aan uw eigen opdracht heeft 

gehouden. Het is mogelijk om gewoon met bepaalde subsidies te stoppen. We zullen ze niet stuk 

voor stuk noemen maar we komen er met gemak op meer dan 10. We noemen één voorbeeld: De 

Katholieke Plattelands Jongeren het Goyse Kwartiertje. Wat doet men met de belastingcenten van 

onze burgers: 

Het organiseren van een zomerfeest, een voetbaltoernooi, skiën en snowboarden en uitjes als 

bowlen, busreisjes en honkavonden. Voorzitter, dat wij dit subsidiëren vinden wij  niet meer van 

deze tijd. Snel mee ophouden. Maar goed, gesteld dat we de belastingcenten daar naar toe wil 

brengen, dan vinden wij dat dit onder regie van Houten&Co moet gebeuren . Die hebben zicht op 

jongerenwerk en richten zich daarop. Vooral de nieuwe manier van werken van voorheen Enter biedt 

mogelijkheden om losse entiteiten, die nu subsidie ontvangen, daar onder te brengen. Shine is ook 

zo’n voorbeeld. Voorzitter, deelt u onze opvatting? Zo nee, wilt u dan onderzoeken of dit tot de 

mogelijkheden zou kunnen behoren?   

Verlaging van het subsidiebudget voor monumenten willen wij expliciet koppelen aan de 

mogelijkheid dat bezitters van een monument meer ruimte krijgen om zonder allerhande regels en 

voorschriften het gebouw te beheren en onderhouden.  

De onderhandelingen bij Optiesport mogen er wat de SGP niet toe leiden dat het buitenbad gesloten 

wordt. (motie VVD) Zo ook aangaande de kinderboerderij. Daar staan we voor.  

Ouderenbonden worden onevenredig hard getroffen. Wij vinden dat u op de bijdrage die men krijgt 

niet kan korten, temeer daar men een zeer prominente rol vervult in educatie, voorlichting en 

hulpverlening aan ouderen.  

Wij delen niet uw insteek m.b.t. de bezuiniging op preventie genotmiddelen. Onze subsidie heeft er 

middelijker wijs toe bijgedragen dat Houtense jongeren, in het verleden procentueel één van de 

koplopers in gebruik van verdovende middelen, nu in een middenpositie zitten. Dus: Handhaven die 

subsidie! Het gaat ook om de gezondheid van onze kinderen. (motie) 

 



Met betrekking tot de beklemde reserve (onze spaarpot zeg maar) hebben wij zo onze reserves. Met 

de VVD in het college kan het toch bijna niet waar zijn dat wij gaan “potverteren”..? Maar, om zeker 

te zijn dat dat niet zo is, willen wij graag met u afspreken dat wij, alvorens wij uit de beklemde 

reserves gaan putten, náást de bestemmingsreserve economische crisis, éérst samen de spelregels 

bepalen. Wat ons betreft vullen wij ons spaarpotje na 2014 ook weer aan. De kip met gouden eieren 

daar blijf je doorgaans vanaf.  

De SGP wisselt graag de eigen bijdrage van hulpbehoevenden in voor de verhoging van de subsidie 

die het Theater dreigt te ontvangen. Hulpbehoevenden… mensen die niets aan hun situatie kunnen 

doen waarin zij verkeren, korten we,.. terwijl we omgekeerd evenredig éxtra geld gaan geven aan 

een in beginsel niet noodzakelijke club, die, ons inziens, ook zelf meer eigen gelden kan verwerven.  

Tot slot het punt veiligheid. Volgens de burgemeester behoeft in feite alleen maar ingestemd te 

worden met beslispunt a (van voorstel 11). Dat is de afschaffing van de 

veiligheidsprijs/leefbaarheidsprijs van € 5.000,--.  

Echter, onze fractie gaat het thans te ver om nu al voor te sorteren op een (feitelijk dubbele) 

bezuiniging op veiligheid, door in te stemmen met de totale bezuinigingstaakstelling van € 40.000,-. 

Die bezuiniging wensen wij vooralsnog niet nu al in te boeken. Ook hier staat weer dat er 

efficiencywinst te halen valt, (en daar zijn we niet tegen), maar als het om taken gaat willen we daar 

niet op bezuinigen.  Alvorens onze fractie zich hierover uitlaat dient eerst het toegezegde IVP door de 

raad te zijn behandeld. Hier moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt en dat is nu niet 

mogelijk. Om die reden dient onze fractie een motie in.  

Voorzitter, we hebben onze wensen verpakt in een aantal moties en amendementen. De grootste 

pijn zit ons in  

1. de verloedering op straat door het Nieuwe Houtense Niveau,  

2. de eigen bijdrage die hulpbehoevenden moeten gaan opbrengen en  

3. de bezuiniging op veiligheid.  

Wij zijn benieuwd of dit college, dan wel de daaraan verbonden coalitiepartijen willen bewegen of 

dat we weer veel tijd gestoken hebben in zaken die uiteindelijk toch onderling zijn afgetikt. Het zal 

onze stemverhouding bepalen.   

Alles overziende zijn wij wel blij dat, zoals wij de vorige keer ook al opmerkten, de gemeentelijke 

Obesitas d.m.v. een goed afslankdieet is teruggebracht tot een gezonde lijn. We zijn er creatiever, 

gezonder en zelfbewuster van geworden. En qua lastendruk niet veel slechter. 

Tot slot voorzitter; 

De SGP schijnt en lijkt in de Tweede en de Eerste Kamer macht te hebben als nooit te voren. Als 

respectievelijk 2- en 1- mansfractie (het is alleen  onze partij die dat kan zeggen) . 

De SGP haalt met enige regelmaat grote krantenkoppen.. Niet altijd een onverdeeld genoegen.  

Er is wat over ons uitgestort; verschrikkelijk. De intolerantie van “de toleranten”.  

Het gelijkheidsdenken viert hoogtij en daar past geen SGP bij die al 90 jaar put uit dezelfde Bron.  



We maken ons dan ook totaal geen illusies over onze positie op dit moment. Welke positie we ook 

bekleden: Het is goed om te weten dat wij in alle gebrek iets mogen uitdragen van dat Grote Goed 

wat te verkrijgen is. Want SGP-ers in Tweede en Eerste Kamer, Provincie of op gemeentelijk niveau 

hoeven ten diepste niet te strijden om te overwinnen. De overwinning is al behaald. In Genesis 3 

aangekondigd. Daar bood God ons het  perspectief na de zondeval. We mochten het in de afgelopen 

tijd opnieuw gedenken; Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Wij gunnen u en ons allen 

dat we mogen delen in die reeds behaalde overwinning. Weet dat in het onderhouden van Zijn 

geboden, geen pijn of smart, maar groot loon te vinden is.  

Ik wens u allen Gods Zegen toe 

Gijs van Leeuwen   

namens de SGP-fractie Houten 


