
Wijdemeren kan zware keuzes niet ontlopen 
Hans van Keken 

Wijdemeren De gemeente Wij-
demeren dreigt voor de begro-
ting voor 2023 af te stevenen op 
grof geschat 4,5 miljoen euro ex-
tra aan kosten. 

Dat meldde wethouder financiën 
Gert Zagt maandagavond tijdens 
het door Dorpsbelangen, met steun 
van de andere fracties aangevraagde 
interpellatiedebat. 

Hoeveel dat uiteindelijk voor een 
eventueel tekort op de definitieve 
begroting gaat betekenen, kon en 
wilde Zagt nog niet zeggen. Dat is 
alleen al omdat in juni dit jaar (de  

meicirculaire) een meevaller van 3,7 
miljoen van het rijk bekend werd. 
Toch wilde Zagt dat fikse bedrag van 
4,5 miljoen wel noemen, op het ge-
vaar af dat het een eigen leven gaat 
leiden. „Maar we hebben als college 
en gemeenteraad zware keuzes te 
maken", verklaarde hij de openheid 
over de cijfers. „Ook al is er nog enig 
ongemak over de validiteit van die 
cijfers", moest hij erkennen. 

Ernst van de situatie 

Voor Zagt geeft het al met al de ernst 
aan van de financiële situatie waarin 
Wijdemeren inmiddels verkeert. 
Vandaar de openheid nu. Ook om-
dat het college de tijd wil nemen om 

te bekijken wat nodig is om de 
steeds duidelijker geworden proble-
men het hoofd te bieden. „Als we 
een realistische begroting willen is 
er meer tijd nodig dan we bij de in-
stallatie op 17 juni nog dachten", be-
toogde wethouder Zagt. „Financi-
eel en organisatorisch plannen ma- 
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ken lukt niet in een paar maanden." 
De extra kosten worden met name 

veroorzaakt door het vanwege de ve-
le vacatures noodzakelijke dure in-
huren van personeel. Ook zullen 
met de nieuwe CAO de personeels-
kosten flink toenemen, is Wijdeme-
ren veel geld kwijt aan het Sociaal 
Domein en aan de huisvesting van 
het onderwijs. „En dan hebben we 
ook nog de sterk gestegen energie-
kosten, het onderhoud aan gebou-
wen en blijken geraamde bezuini-
gingen kansloos." Voor Zagt geeft 
de geschetste situatie eens te meer 
aan dat preventief toezicht van de 
provincie dan ook een goede zaak is, 
benadrukte hij. 

Fractievoorzitter van Dorpsbelan-
gen Jan-Jaap de Kloet schetste een 
beeld van chaos en onduidelijkheid., 
toen de provincie als toezichthou-
der om uitstel was gevraagd voor het 
indienen van de begroting. Zagt 
wilde daar absoluut niet aan. „Er 
waren alleen concept cijfers" Wat 
hem betreft moeten college en raad 
er samen voor zorgen dat Wijdeme-
ren er weer bovenop komt. 
„Inwoners hebben er baat bij te 

beseffen dat niet alles in chaos ver
keert, we moeten in staat zijn uit de- 
ze problemen te komen en een rea-
listisch beeld schetsen. Als je dat uit-
legt zal er sympathie kunnen ont-
staan." 


