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Met de traag herstellende economie, het ene faillissement na het andere deed de Thoolse 
arbeidsparticipatie geen goed. Zelfs in die mate dat het aantal bijstandsuitkeringen explosief 
steeg alsmede het beroep op het declaratiefonds. Inmiddels stijgt het aantal aanvragen niet 
meer maar houden we ons hart vast voor de, over het algemeen, oudere ex werknemers 
Philip Morris. Gelukkig zijn er een groot aantal weer aan het werk; neemt niet weg dat er 
nog een aantal mensen zonder werk zit en het einde van de WW voor een deel mogelijk in 
zicht komt. 
 
Bovenstaand relaas blijft een bedreiging voor de Thoolse financiële situatie naast niet ge-
haalde bezuinigingen op het leerlingen vervoer en het feit dat de Rijksoverheid minder mid-
delen toekende. Al met al noteerden we afgelopen anderhalf jaar een verlies van ongeveer 
anderhalf miljoen euro. De forse overschotten op de WMO gelden worden thans dan ook 
ingezet om de tekorten bij de uitkeringen op te vangen. Optimaal gebruik maken van de 
middelen van het sociale domein heet dat.  
 
Inmiddels staan alle financiële prestatie-indicatoren in het oranje of rood en greep de raad in 
door het college te sommeren geen grote verplichtingen aan te gaan. Ten grondslag hieraan 
lag een veel te optimistische begroting 2016 met te veel risico’s dat het in 2016 alsnog mis 
zou gaan. Door deze maatregel functioneerde het college een tijdje onder toezicht van de 
raad en bezon de raad zich, onder voorzitterschap van de burgemeester, op maatregelen 
waarvan de eerste binnenkort voorgesteld worden.  
 
Dit proces hield vele sessies in waarin de volledige begroting inclusief productenboek werd 
doorgenomen. Nog voordat de voorstellen uitgediscussieerd waren meende een SGP raads-
lid alvast de plaatselijke pers in te moeten lichten ondanks dat afgesproken was dat de boel 
binnenskamers zou blijven tot het moment dat het pakket rond en doorgerekend was.  
 
Meerdere partijen focussen op het aantal FTE’s in dienst van de gemeente. Dat zou minder 
moeten/kunnen. Mogelijk kan dat ook wel maar gaat natuurlijk ergens ten koste van. Het 
eindresultaat is in ieder geval dat de begroting 2016 ontdaan is van te optimistische inkom-
sten, kosten die kunnen komen zijn opgenomen en een post onvoorzien bevat. In 2016 wor-
den de andere genoemde maatregelen verder uitgewerkt wat sinds kort “omdenken” heet. 
 
Tot slot was er afgelopen periode veel aandacht voor Doel en het hernieuwd voorstel voor 
de Gemeenschappelijke Regelingen. Veel discussie over gehad maar uiteindelijk unaniem 
aangenomen alhoewel het ons een doorn in het oog blijft dat de democratie in dit soort af-
spraken ver te zoeken is. 
 
Jan Heshof, fractievoorzitter. 
 
                          
  


