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Aan de gemeenteraad van Zeist        

Zeist, 8 oktober 2020 
 
Betreft: Inspraakreactie RT 8-0-2020 RV Begroting 2021 

Geachte raad, 
 
Het raadsvoorstel geeft ons aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 
Participatie 
Ondanks de mooie woorden die in de raad en door het college worden gesproken over 
de bestaande invloed via participatie is hier in het kader van dit voorstel niets van te 
bespeuren. Inspraak op het laatste moment is iets anders dan participatie aan de 
voorkant van de ontwikkeling van beleid. Dat is in dit verband nog problematischer 
omdat ook wordt gevraagd akkoord te gaan met de structureel gewijzigde 
begrotingsraming t/m 2024. Formeel kan natuurlijk elk jaar het nodige worden aangepast, 
maar van de gekozen hoofdlijn zal in de praktijk weinig worden afgeweken. Het 
voornemen immers al akkoord bevonden? 
Deze aanpak staat in schril contract met de structurele bezuinigingsoperatie in 2011 
toen samen met de Zeister bevolking werd gewerkt aan een structurele bezuiniging voor 
de lange termijn. Waarom is daar in deze situatie niet voor gekozen? Het corona-
argument is ons inziens daarvoor te zwak. Straks worden burgers geconfronteerd met 
keuzen waarover zij niet zijn geïnformeerd, laat staan geconsulteerd. 
 
PDCA-cyclus en Duisenberg-methode 
Wij zijn blij dat - nu de nood kennelijk hoog is - wordt voorgesteld met deze middelen in 
te stemmen. Dit is een wens die al jaren geleden naar voren is gekomen bij adviserende 
instanties en ook door Stichting Beter Zeist is aanbevolen. De Duisenberg-methode 
zorgt er onder meer voor dat twee maal per jaar niet alleen vragen gesteld worden over 
kosten, opbrengsten en de rechtmatigheid daarvan, maar ook over doeltreffendheid en 
doelmatigheid. Vervolgens kunnen daaruit conclusies worden getrokken voor 
aanpassing van het beleid c.q. de begroting. Het jaren eerder toepassen ervan had veel 
problemen kunnen voorkomen, vooral ook voor projecten en activiteiten die gezien de 
criteria uit de pas lopen. 
De PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) heeft zich in de praktijk bewezen. Het is een 
verbetermethode met praktische bouwstenen waarmee stap voor stap werkzaamheden, 
prestaties en de organisatie zijn te verbeteren. Misschien dat het gebruiken van beide 
hulpmiddelen de angst bij de gemeente voor evaluatie kan verminderen en doen 
omslaan in enthousiasme om daarmee het bestuurlijk functioneren te verbeteren. 
 
Enkele prioriteiten en posterioriteiten 
De financiële rmeerjarenraming laat zien waar het college ruimte ziet voor prioriteiten 
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(opgaven) en voor posterioriteiten (beleidsaanpassingen en taakstellingen), verhullende  
woorden voor stimulering en bezuiniging. 
 
Bezuinigingen 
Zo is groen opnieuw een bezuinigingspost geworden, terwijl er al lange tijd een tekort is 
aan middelen om de benodigde en afgesproken activiteiten op een aanvaardbaar niveau 
uit te voeren. De uitvoering van het Bomenbeheerplan zal niet meer naar de bedoeling 
worden uitgevoerd, omdat het de bedoeling is straks bomen in een kleinere maat te 
planten. Ook wordt er bezuinigd op ‘landschappelijke beplanting’, terwijl juist daarvoor 
nauwelijks budget was en veel percelen achterstallig onderhoud kennen.  
De ingrijpende bezuiniging op het groene raamwerk van de Utrechtseweg-noord staat 
op gespannen voet met de verwachte behoeften van de bewoners van de vele 
honderden huizen daar de komende jaren worden gebouwd. De bezuiniging is ook 
strijdig met de groene verbindingen die zich daar bevinden.  
Op het gebied van groen e.d. onderschrijft Beter Zeist de inspraakreactie van vereniging 
Werkgroep Natuurlijk Zeist-West die ook door Stichting Milieuzorg Zeist e.o. wordt 
gesteund. 
 
De bezuiniging op bibliotheek en kunstenhuis zou ons inziens sterk moeten worden 
verminderd, zeker gezien de verminderende lees- en taalvaardigheid van Nederlandse 
kinderen. 
 
Stimulering 
Stichting Beter Zeist is positief over de beleidsimpulsen voor de komende tijd, behalve 
voor de gebiedsvisie Meester de Klerkstraat-Voorheuvel. Wij zijn van mening dat er niet 
nog meer middelen - in totaal een miljoen voor de komende jaren - moeten worden 
besteed aan dit deel van het centrum. Laat de vastgoedeigenaren en ontwikkelaar(s) 
eindelijk eens zelf hun eerder toegezegde maar niet nagekomen bijdrage gaan leveren 
om de omgeving aantrekkelijk te maken voor hun vastgoed. Jaren lang hebben zij 
gefreewheeld, terwijl de gemeente zich veel inspanningen t.b.v. Belcour getroostte. 
Deze prioriteit is niet uit te leggen aan de inwoners van Zeist die bezuinigingen op hun 
groen, bibliotheek en culturele voorzieningen op zich af zien komen. 
 
Helaas is het middel ‘recht op burgeramendement’ dinsdagavond niet aangenomen. Het 
had in dit geval ook nog niet toegepast kunnen worden. Daar is een regeling voor nodig. 
Maar laten dan partijen zelf amendementen indienen om aan bovengenoemde punten 
recht te doen. De Zeister bevolking zal dat in meerderheid ongetwijfeld waarderen. 
 
Vriendelijke groet, 

 
 
Stichting Beter Zeist, 
Egbert Visscher 


