
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste SGP leden, 

 

In september is duidelijk geworden dat de eerste fase ombuigingen van 6,7 miljoen euro niet 

voldoende is voor de gemeente Houten om een meerjarig sluitende begroting te krijgen. Een 

aanvullende ombuiging van 2,5 miljoen euro is noodzakelijk. De voorstellen voor deze extra 

ombuigingen zijn afgelopen week behandeld in de gemeenteraad. Via deze nieuwsbrief 

willen wij u op de hoogte stellen van de gevolgen van de ombuigingen en hoe de SGP hierin 

staat. 

 

Onze fractievoorzitter Gijs van Leeuwen begon zijn betoog met het complimenteren van de 

PvdA wethouder als grote winnaar van deze bezuinigingsronde. Samen met de D66 (de twee 

kleinste coalitiepartijen) heeft zij het voor elkaar gekregen om cultuur (theater en 

dansclubjes) buiten de ombuigingen te houden en de ombuigingen te realiseren door een 

greep in de portemonnee van de inwoners van Houten te doen. Lastenverzwaring, iets waar 

de VVD (de grootste coalitiepartij) altijd fel tegenstander van is geweest. De VVD heeft bij de 

afgelopen verkiezingen gekozen voor een deels linkse coalitie terwijl een rechtse coalitie 

samen met de Inwonerspartij Toekomst Houten en de SGP mogelijk was geweest. En nu 

hebben de VVD en het CDA zich door de linkse partijen in de luren laten leggen!    

 

De coalitie (VVD, CDA, PvdA en D66) zag geen 

mogelijkheden meer voor aanvullende 

bezuinigingen en heeft daarom gekozen voor 

verhoging van de OZB. Menige krokodillentranen 

zijn door deze partijen gelaten over het nemen 

van deze beslissing. De SGP kan zich in deze 

plannen niet vinden. Wij hebben aan de inwoners 

van Houten bij de verkiezingen beloofd dat er 

geen lastenverzwaring plaats zou vinden en zien 

nog steeds mogelijkheden voor verdere 

bezuinigingen. Wij zien mogelijkheden om Houten te transformeren naar een slagvaardige 

gemeente die zich richt op haar kerntaken. En ja: hierin is geen plaats voor een theater dat 

gesubsidieerd wordt door de gemeente. Het is niet de eerste keer dat de SGP oproept tot 

een kerntakendiscussie maar ook deze keer is hiervoor geen meerderheid. Andere 

gemeenten hebben aangetoond door veel taken uit te besteden of samen te werken er veel 

winst te boeken valt. Tot wel 30% van de begroting. Uitbesteden dus aan de markt die het 

vaak beter kan dan de gemeente zelf! Denk aan het beheer van gemeentelijke 



accommodaties, het beheer van openbare ruimte, etc.. Ook samenwerken met andere 

gemeenten op bijvoorbeeld het gebied van ICT en belastinginning ziet de SGP wel zitten. Als 

gevolg hiervan kunnen wij met minder ambtenaren toe zonder dat de kwaliteit van de 

diensten verlaagd wordt. Deze uitdaging wil de SGP in Houten ook aangaan.  

 

 

Naast een kerntakendiscussie ziet de SGP ook mogelijkheden 

om te bezuinigen op cultuur en sport. Het theater wordt bij 

deze bezuinigingen geheel overgeslagen en heeft er begin dit 

jaar zelfs nog geld bij gekregen. Ondanks verschillende vragen 

aan de wethouder wil zij bezuinigingen op het theater niet in 

overweging nemen. Ook zien wij mogelijkheden om subsidies 

aan sportclubs te verlagen in ruil voor meer vrijheid voor de 

sportclubs om de inkomsten te vergroten.    

 

We kunnen concluderen dat deze ombuigingsfase vooraf al beklonken was. De coalitie is het 

eens geworden en de oppositie kon geen veranderingen in de voorgestelde plannen meer 

aanbrengen. De SGP-fractie zal zich echter blijven inzetten om Houten op een verantwoorde 

manier door deze financieel moeilijke tijd te loodsen.  

  

Wij hopen u met deze nieuwsbrief een indruk te hebben gegeven van hoe deze tweede 

bezuinigingsronde verlopen is, wat de uitkomsten zijn en wat de mening van de SGP hierin 

is. Duidelijk mag zijn dat de fractie alle steun kan gebruiken en wij roepen u hierbij dan ook 

op om uw familie en kennissen te overtuigen lid te worden van de Houtense kiesvereniging 

en hiermee de fractie te steunen. Voor meer informatie en het laatste nieuws verwijzen wij 

u graag door naar de site van onze SGP-fractie: www.sgp-houten.nl. Ook bent u van harte 

welkom om eens een raadsvergadering vanaf de publieke tribune mee te maken.    

 

Namens het bestuur, 

Mark Prins   

 

 

 

   


