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Wat staat ons in 2021 te wachten? 
In een van de belangrijkste raadsvergaderingen van het 

jaar werd de begroting voor 2021 behandeld. Er is drie 

dagen intensief vergaderd én gelobbyd, reden genoeg om 

een extra editie van de nieuwsbrief uit te brengen.  

 

College toont geen lef 

Gemeenten staan de laatste jaren onder grote financiële 

druk door overhevelen van rijkstaken naar gemeenten. 

Colleges, ook in de Hof, zijn loopjongens van Den Haag 

geworden. Het gevolg is dat er 2 miljoen wordt bezuinigd 

om een sluitende begroting te krijgen om de vrienden in 

het provinciehuis in Zwolle tevreden te stellen. Het col-

lege heeft niet het lef een keer géén sluitende begroting 

te maken. De rekening gaat zonder blikken of blozen naar 

de burger die de lasten met bijna 8% ziet stijgen. Zo 

veegt het kabinet zijn stoep schoon, houdt zelfs veel geld 

over en laat tekorten bij gemeenten oplopen. 

 

 

 

Gemeentelijke  

belastingen gaan 

met 8% omhoog 
 

 

 

 

 

William Sanchez: ‘We zijn raadslid  

geworden omdat we het beste willen voor 

onze gemeente. Niet om die kapot te  

bezuinigen. De Hof van Twente ligt aan 

de beademing op de intensive care van  

de Provincie Overijssel!’ 
 

 

Moties, moties en nog eens moties 

Als CDA en VVD de begroting steunen blijft alleen de weg 

van moties over. Het regende dan ook moties van de op-

positie. William Sanchez had zich met de steunfractie ge-

focust op moties met een grote kans van slagen. Die 

waarin werd aangedrongen op extra voorlichting over 

kwijtscheldingsmogelijkheden voor gemeentelijke belas-

tingen werd met algemene stemmen aangenomen.  

 

 

 

Vooral in het sociaal 

domein wordt 

bezuinigd 

 

 

 

 
De motie ‘Instellen cliënten-

raad’, die wettelijk verplicht 

is, werd door wethouder 

Zwanenburg voor nadere be-

studering aangehouden. Het 

was voor hem nog niet dui-

delijk of het een raad moest 

worden. Inspraak van burgers 

is belangrijk, dus vinger aan 

de pols houden.           Cliëntenraad: college zoekt de randen op. 

 

William Sanchez: ‘Waarom geeft het college 

geen uitvoering aan de wettelijke verplichting 

een cliëntenraad in te stellen? Als ‘samen doen’ 

ook echt sámen dóen is, moet een aantal zaken 

veranderen. Niet meepráten maar meebeslís-

sen.’ 

 

Het college beloofde zich in te spannen voor meer parti-

cipatie in verduurzamingstrajecten en te kijken naar de 

mogelijkheden van Stichting urgente noden. 

 

 

Online vergaderen, aan keukentafel of op zolder 

De bijzondere en belangrijke raadsvergadering werd 

online georganiseerd. Behalve burgemeester Ellen Nauta 

en de gemeentesecretaris was niemand in de raadszaal 

aanwezig. Beiden keken naar een groot beeldscherm.  

Wethouders en raadsleden zaten thuis, aan de keuken-

tafel of op de zolderkamer, wat een speciale dynamiek 

aan de vergadering gaf; de begroting van 2021 stond 

immers op de agenda. Hoe behandel je dan alle moties 

en hoe wordt er gestemd? Met echt of digitaal hand 

opsteken of met een smiley? 
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