
Inleiding op de motie 
 
Voorzitter, 
 
Wat is het belang van financiële buffers? De oorsprong van deze motie ligt misschien wel 1.600 voor 
Christus. Het was in het oude Egypte, waar een jongeman, Jozef, de farao vertelde dat er 7 vette, 
voorspoedige jaren aan zouden breken. Daarna zouden 7 magere jaren volgen. De farao stelde Jozef 
aan als onderkoning. Hij kreeg als taak: leg graanschuren aan. Zo was Egypte gesteld voor de 
magere jaren. Verstandig, het aanleggen van buffers. Deze gebeurtenis lezen we in de Bijbel. 
 
Voorzitter, nu 3.600 jaar later in onze mooie gemeente. Misschien klopt het bestuursrechtelijk niet 
helemaal, maar eigenlijk is wethouder Wijnants onze farao. Farao Wijnants. Beheerder van onze 
gemeentelijke schatkist. En eigenlijk doe ik onze wethouder nog tekort door hem farao te noemen. 
Ook de Jozef-rol neemt hij met verve op zich. De graanschuur is goed gevuld. We noemen dat 
tegenwoordig onze solvabiliteit. We zijn financieel robuust. Ongemerkt hebben we naar deze 
belangrijke les uit de Bijbel geluisterd. 
 
Want, het CPB zegt het al, de werkloosheid gaat oplopen en ons BBP gaat dalen. We komen in een 
magere tijd. Een paar koude financiële gegevens, maar daarachter zit veel leed en verdriet. En 
daarover gaat het warme hart van de indieners van de motie sneller kloppen. 
 
We zien verschillende positieve financiële ontwikkelingen in het jaar 2020. Jaarresultaat en 
gemeentefonds. We zien ook een financieel risico, namelijk de herverdeling van het gemeentefonds. 
Al met al zijn we als gemeente niet in staat om bezuinigingen volledig weg te nemen of coronaeffecten 
helemaal weg te poetsen. Was het maar zo. We voelen ons in de polder misschien wel in een 
maakbare samenleving, maar zo maakbaar is het leven niet en we hebben als mensen niet alles in de 
hand. Verzachten, dat is wat we kunnen. Dat is wat deze motie doet. 
 
Voorzitter, ik sluit af met drie oproepen. 
(1) Als eerste aan het college. U kent onze fractie en weet dat de motie is geanalyseerd door een 
jurist en financial. De vraag is dus niet of deze motie kán, dat kan het zeker, maar of er politieke wil is. 
Ik hoop dat u in uw collegereactie dus niet op het kúnnen ingaat, dat zou ook enigszins aanmatigend 
zijn, maar op het wíllen. 
 
(2) Als tweede een oproep naar onze vrienden van de Politieke Unie. Jullie fractie, stevig lokaal 
geworteld, denkt in kansen. Daar geven jullie ook blijk van in het politieke handelen. Ik denk dat die 
kansen een plek krijgen in de uitvoering van deze motie. Grijp die kans en doe met ons mee! 
 
(3) Als derde een oproep naar onze liberale vrienden van de VVD. Rutte zei het al twee weken 
geleden op de kansel van de Haagse kloosterkerk. De coronacrisis leert ons dat het draait om samen, 
om verantwoordelijkheid. Jullie fractieleider Dijkhoff noemt het warm rechts. Én financiële degelijkheid 
én overheidsverantwoordelijkheid. Dat kan hand-in-hand. Een mooie koers waar deze motie ook in 
past. Ook aan jullie de warme oproep: doe met ons mee. 
 
Tot slot wil ik mijn medeindieners van de motie, mevrouw Hoekstra (SP) en de heer Van der Velde 
(PvdA), Lammers (ONS), van Erp (CDA), Hekkenberg (GroenLinks) hartelijk bedanken. 
 
 


