
Bijdrage LPM begroting 2019.  
 

 

Voorzitter, deze begroting is sluitend. Punt. Meer ook niet, er hoeft maar iets dwars te 

zitten, ik zal niet verder uitweiden daarover, of het is mis. 

Wij zijn ons daarvan bewust en de verantwoordelijkheid hiervoor hangt als een loden 

deken om dit bestuur heen.  

Maar we lopen er niet voor weg. Klip en klaar: Als er onverhoopt nieuwe 

bezuinigende maatregelen nodig zijn, dan zullen wij die als LPM nemen en ook 

moeten nemen.  

Een goede burgerparticipatie staat dat overigens in het geheel niet in de weg. Dat kost 

immers weinig en het is geld van de burgers wat ook aan de burgers wordt besteed. 

Mooier kan dat toch wel niet.  

Daarbij zijn twee punten , ook en juist bij de begroting en deze raadsvergadering, voor 

de LPM van groot belang. Eigenlijk is het maar een enkel punt, namelijk dat 

Middelburg weer gezond wil, moet en kan worden, zowel in financiele zin als in de 

zin van het besturen zoveel mogelijk samen doen met onze inwoners, de 

burgerparticipatie.  

Voorzitter, een in de toekomst financieel gezond Middelburg vereist ingrepen waar de 

LPM keuzes in heeft gemaakt en die keuzes verdedigen wij ook hier en die ziet u ook 

hier in deze begroting terug.  

Voor die keuzes lopen wij dus niet weg. Voorzitter, wij horen klagende geluiden 

vanuit de oppositie over het feit dat de begroting voortvloeit uit het werkprogramma, 

wat niet vastgesteld is door de raad. Enkele kanttekeningen daarbij. 

De hele raad is intensief geraadpleegd over de inhoud van het werkprogramma en er 

is nogal wat in het werkprogramma terechtgekomen wat van de oppositie komt. 

Daar horen wij de oppositie niet over. 

Ten tweede is het werkprogramma uiterst beperkt. Veel, zeer veel wordt direct 

overgelaten aan de raad. Indirect natuurlijk alles.  

Ten derde is de uitwerking van het werkprogramma, waar de oppositie zoals al 

gezegd ook al invloed op had, aan de raad voorgelegd in juli en daar ook vastgesteld 

door de raad en dat was niet uitsluitend door de coalitie.Daarmee kwam er direct zicht 

op het opheffen van het preventief toezicht door de provincie. Niet al te slecht toch? 

Ten vierde: u als oppositie moet ons als coalitie scherp houden. Veel van wat u wil, zo 

zegt u, is in het belang van Middelburg. Nu, dat is goed en dat hoort ook zo. Maar het 

zal u niet ontgaan zijn dat de coalitie dat ook vindt.  

We geven toe dat wij op twee punten hard in deze raadsperiode zitten, het is al 

gezegd, het eerste is middelburg financieel weer gezond maken,het tweede, niet 

minder belangrijk, is de participatie van onze burgers bij het besturen van deze stad. 

Voor de rest ligt veel, zo niet alles, eigenlijk open.  

We besturen deze stad ook het liefst samen met de oppositie. Dat er steeds weer een 

tegenstelling valt te ontwaren tussen coalitie en oppositie is, het is niet anders, nu 

eenmaal verankerd in deze democratie die Nederland toch is. Daarover klagen , cu, 

PvdA, SP, lijkt ons dan ook weinig zinvol. Want dat verschil is er nu eenmaal. Wel 

rust op ons als LPM de plicht om die kloof, waar die zich ook manifesteert, zo klein 

mogelijk te houden, zo voelen wij dat althans. Wij durven natuurlijk de stelling dan 

ook best aan dat deze door de oppositie genoteerde kloof zo klein mogelijk moet zijn . 

Ook durft de LPM de stelling aan dat de kans om die kloof te verkleinen nog nooit zo 

groot geweest is dan nu. Maar de vraag blijft : Hoe die afstand tussen oppositie en 

coalitie te verkleinen en dat is dus een vraag die ons als LPM bezig houdt en ons ook 



bezig hoort te houden en wij willen ons daarvoor ook inzetten. Op een voorwaarde: 

dat de coalitie geen coalitie voert omwille van de coalitie en dat de oppositie geen 

oppositie voert omwille van de oppositie.  

In de nota bestuurscultuur is daar ook aandacht aan besteed en worden er 

aanbevelingen gedaan en die bevelen wij als LPM dan ook van harte bij u aan. En als 

anderen aanbevelingen in die richting hebben dan zijn die in ieder geval bij ons van 

harte welkom en bespreekbaar, los natuurlijk van de aanbeveling dat de coalitie de 

oppositie geheel blindelings zou moeten volgen. Dat is weer het andere uiterste.  

Voorzitter, terugkerend naar de begroting: rooskleurig is het in deze begroting helaas 

allemaal niet.  

Voorzitter, het is niet anders.  

De appel is zuur maar we zullen ons, met zoveel mogelijk realiteitszin, met zoveel 

mogelijk de juiste hand op de juiste knip, met zoveel mogelijk participatie richting 

onze inwoners er zo goed mogelijk door heen moeten bijten , met voor ogen dat wij in 

deze raad dit allemaal doen, als oppositie, als coalitie, maar bovenal samen als raad, 

voor een prachtige gemeente waar we trots op mogen zijn en blijven en voor een 

toekomst van Middelburg welke financieel en in burgerparticipatiezin voor 

Middelburg en onze inwoners aanzienlijk beter wordt dan de afgelopen jaren.  

In vier woorden samengevat: ZUINIG zijn En goed LUISTERen. 

Dank u voorzitter.  

 

Met vriendelijke groet, 

Piet Kraan. 

 


