
Toespraak LPM begroting 2022. 

 

Eerste termijn. 

 

Voorzitter, 

Allereerst willen wij onze ambtenaren bedanken. Zonder hen en hun kennis is er namelijk geen 

begroting. We bedanken onze Griffie voor de inzet, kwaliteit, geduld en hulpvaardigheid. Niet mis. 

Tenslotte voor ons college een speciaal en zeker niet verplicht woord van dank. Het college heeft 

veel gedaan maar heeft ook onophoudelijk, met veel inzet, gedecideerd en met wijsheid op onze 

centjes gepast. Dat wij hier nu een begroting hebben die meer lucht en licht bevat is in niet geringe 

mate aan het college te danken. Oprecht dank. Dit college is ook waarlijk collegiaal geweest. De 

LPM is zeer erkentelijk voor de grote steun die Carla Doorn ontving van haar collega’s en van de 

burgemeester toen zij de loodzware portefeuille over moest nemen van onze geliefde Cees Lodder 

na diens onverwachte overlijden. 

 

Voorzitter. 

Dit is de laatste begroting van deze prachtige gemeente. Deze jaren zijn omgevlogen, voorzitter, 

als een schim , soms als een vleug blijmakende parfum, maar helaas vaker als een dikke vlaag 

zwartmakende vette schoorsteenrook. 

Want als iets deze jaren heeft overheerst dan zijn het wel de bezuinigingen geweest.  

Er was, ondanks dat er daarvoor al fors bezuinigd was, begin 2018 geen cent meer. Een 

kwaliteitsatlas van 200 miljoen met 57 miljoen aan overschrijdingen, een grondbedrijf met een 

tekort van 120 miljoen, een bouwput van 20 miljoen en zo nog wel wat lieten Middelburg voor vele 

jaren broodmager achter. Veel wensen van veel partijen waaronder die van ons konden begin 

2018 dan ook meteen voor vele jaren in de wachtstand of direct in de prullenbak. 

Daar kwam het sociale domein nog bij. Meer dan 83 miljoen gaat er elk jaar naar het sociaal 

domein, zeg maar de helft van onze begroting. Dat zegt iets. Daarbij gooide en gooit het Rijk 

steeds meer taken over de schutting maar zette er geen zak geld bij. Dat werd dus nog zwaarder 

bezuinigen. Een ander dieptepunt was wel vorig jaar toen de provincie ons doodleuk kwam 

melden dat we nog 30 dagen de tijd hadden om de financiën op orde te krijgen want anders 

namen ze de boel helemaal over. 

Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. En dat is dan toch maar gelukt voorzitter. Er gloort nu weer 

licht aan de horizon. Het rijk dreigt zelfs haar financiële verantwoordelijkheden te nemen. Dat 

moeten we overigens nog zien voorzitter maar een klein begin is er. Het Rijk stelt nu immers diepe 

zakken te hebben. Dat is mooi. Nou ja, het zijn natuurlijk wel de diepe zakken van onze burgers, 

laten we dat nou maar niet vergeten. 

Het college stelt voor om de echte leuke dingen zoals weer investeren , weer meer geld uitgeven 

voor goede zaken over te laten aan een nieuwe raad, Voorzitter, met pijn in ons hart gaan we 

daarmee akkoord. Het college heeft helaas helemaal gelijk. We moeten oppassen om niet 

opnieuw aan de bedelstaf te raken. Wij staan voor een degelijk financieel beleid en dus maken we 

nu hier pas op de plaats. Maar pijn doet het wel, voorzitter.  

Het lijkt er immers alsof wij als coalitie ons 4 jaar in het zweet hebben mogen ploeteren om de 

financiën weer op de rails te krijgen en als dat dreigt te gaan lukken en het eindelijk weer eens kan 

om een feestje te bouwen, zal ik maar zeggen, dan is het ons feestje niet meer. 

Maar alvast plannen maken kan natuurlijk wel. 

 

Want ook wij als LPM hebben nog wel veel dromen en wensen. 

Kleine wensen zoals een extra zebrapad. Grotere zoals Een gezonde en sportieve gemeente, een 

groot Cultuurhuis waar vele vormen van cultuur een plekje kunnen vinden, een toeristenautoluwe 



zo niet autovrije binnenstad met goede parkeergelegenheid aan de rand van onze gemeente, een 

schonere en beter opgeruimde stad, een nog ruimer armoedebeleid, een gemeente waar genoeg 

betaalbare huizen zijn voor onze inwoners, een gemeente waar onze inwoners meer over te 

zeggen hebben, een wijkbeleid dat onze wijken en dorpen meer zeggenschap geeft in de eigen 

wijk en het eigen dorp, een veilige gemeente die bruist en wel vaart, een gemeente die nog beter 

zorgt voor haar senioren en voor haar jongeren, een gemeente die niet meer wordt geplaagd door 

financiële problemen, een gemeente die medezeggenschap, participatie, verandering van 

bestuurscultuur en duurzaamheid hoog in het praktische vaandel heeft en vooral blijft houden, een 

gemeente als thuis voor ons allen, een Middelburg waar wij allen hier ons hard voor willen blijven 

maken, ziedaar een kleine greep. 

 

Voorzitter, als laatste willen wij graag even ingaan op  ons aller functioneren als raadsfracties . 

Voorzitter, de verdere onderwerpen beziende op deze agenda zullen er denken wij nog harde en 

onprettige woorden worden gesproken, daarom nemen wij  hier de gelegenheid nog kort te baat 

om als troost toch alle fracties te bedanken. We houden het daarbij positief en maken hier eerst 

even onderscheid tussen coalitie en oppositie maar komen daar nog wel op terug . Ook noemen 

we slechts een enkel kenmerk waar nog veel meer te zeggen valt maar ja, voorzitter, de tijd is 

helaas beperkt.  

 

Allereerst onze coalitiepartners . Het is ook voor hen zeker geen gemakkelijke periode geweest. 

Het CDA heeft zich standvastig betoond en toch buigzaam. Een zeldzame combinatie, voorzitter. 

Dank. De VVD heeft het opgebracht  om zich in het belang van Middelburg te schikken terwijl ze 

dat soms eigenlijk volstrekt anders wilden. Ik noem slechts de OZB. Dat moet je maar op kunnen 

brengen, voorzitter. Dat deden ze dan toch maar. Bedankt.  

De SGP kan en wil ik niet anders benoemen als een rond brok degelijk graniet. 

Voorspelbaar in de loop, in die zin zeer betrouwbaar. Bedankt.  

En dan wil ik ook oprecht de oppositie bedanken voorzitter. De kwaliteit van het openbaar bestuur 

is immers in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit van de oppositie. En die was hier hoog, 

voorzitter. Ik wil de PvdA bedanken voor haar stevige oppositie, soms, in het sociaal domein bv, 

wel eens wat te stevig in onze ogen. De PvdA heeft zich in 2018 moeten schikken in een 

oppositierol. Wij weten als geen ander hoe moeilijk dat kan zijn. Maar u heeft dat met verve en 

oerdegelijk gedaan. Bedankt. 

Dat geldt ook voor de CU. degelijk en met veel oog voor de menselijke maat heeft u oppositie 

gevoerd. Het siert u. Dank. 

Groen Links heeft een warm plekje in ons hart. Ondanks de teleurstelling van niet in de coalitie te 

zijn gekomen toch een prettige, open houding ,altijd bereid om mee te werken, de dubbele 

herplantplicht!! , fijn. We voelen ons ook verwant op het belangrijke terrein van de duurzaamheid. 

Bedankt. 

D66, voorzitter, heeft vaak het ludieke, speelse moment ingebracht, een niet kleine verdienste. Iets 

licht te voelen terwijl het zwaar weegt is een grote kunst. Het relativeert en dat hebben wij soms 

hard nodig. Dank.  

De SP werkt zich voortdurend op heel veel terreinen oprecht in het zweet met ontzettend veel oog 

voor deminderbedeelden in ons Middelburg. Met wisselend succes maar sympathiek met een 

tomeloze sociale inzet. Dat is in Middelburg ook nodig. Bedankt. 

De fractie Onderdijk tenslotte bedanken wij voor haar betrokkenheid bij het raadsperiode waar zij 

steeds weer blijk van geeft. Ook dat is belangrijk Bedankt. 

Tenslotte, voorzitter, kunnen we ons vergissen maar lijkt het er toch op dat we binnen deze Raad 

steeds minder elkaar vliegen gaan afvangen en steeds meer met elkaar zonder de scheiding 

oppositie/coalitie besluiten te nemen. En dat is een goede zaak, voorzitter.  



Laten we dat  alsjeblieft volhouden. Dan zal alles wel reg kom. 

Deze begroting ademt hoop voor een betere toekomst voor Middelburg.  

Daar gaan we voor, voorzitter. Dat na te laten als erfenis is bepaald geen schande. Dank u.  
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