
Sinds 2010 heb ik deel uitgemaakt van de raadscommissie waarin de financiën van de gemeente 
Putten besproken worden. Tussen 2010-2014 heette de commissie “Middelen” en deze periode is 
dat de commissie “Economie & Bedrijfsvoering” geworden. Deze naam dekt de lading ook beter, 
want het gaat zeker ook over de algehele bedrijfsvoering van de gemeente en de economie in ons 
dorp staat ook centraal. Denk bv. aan het centrumplan, waar de levensvatbaarheid en upgrade van 
het centrum centraal staat om leegstand tegen te gaan en een aantrekkelijk en bruisend dorp voor 
toeristen en omliggende gemeenten te zijn en blijven. 
 
Bij aanvang van de vorige periode zaten we midden in de oplopende financiële crisis. Gelukkig 
beschikte Putten over ruime reserves uit inkomsten en stabiel beleid de jaren voorgaand aan 2010. 
We konden een stootje hebben zeg maar. Helaas moesten sommige bouwplannen door die crisis in 
2010, zoals de woningbouwplannen bij Da Costa en een laatste fase van het al deels uitgevoerde plan 
Bijsteren, geschrapt worden. Inmiddels zijn we acht jaar verder en staat er bij de voormalige Da 
Costa school een mooie gezondheidscentrum en enkele huizen. De destijds “in de vrieskast 
geplaatste” fase van Bijsteren staat nu op het punt om het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld te 
worden. Deze laatste fase is omgedoopt in plan Rimpeler en is dus niet iets heel nieuws, maar een 
plan wat al vele jaren in de pen zat, maar helaas door de crisis uitgesteld was. Met andere woorden, 
allemaal nog voortbordurend op eerder beleid en plannen van voorgaande college’s. Nu zeg ik dit 
niet omdat toevallig het CDA altijd van die voorgaande college’s deel heeft uitgemaakt, maar maar 
omdat concreet nog niets nieuws echt in de stijgers gezet, om maar eens een bouw gerelateerde 
uitdrukking er in te gooien. Er is geen actief grond aankoopbeleid geweest en dat moet dus allemaal 
zelfs nog opgestart worden. Het is zeker een feit dat Wij Putten een aantal keer Putten Zuid op de 
agenda gezet heeft, maar enigszins ontwikkelde plannen zijn er nog niet. Een keiharde opdracht dus 
voor het nieuwe college de komende raadsperiode. Mocht het CDA daar weer plaats in mogen 
nemen, dan zal de boodschap zijn dat die handschoen daadkrachtig opgepakt, aangetrokken en 
gebruikt moet worden. 
 
Wat de financiële reserves betreft beschikt Putten nog steeds over een prima weerstandsvermogen 
en zijn de reserves door met name winstnemingen uit de opgeleverde fases van, opnieuw, plan 
Bijsteren mooi aangegroeid. Wel is de Algemene Reserve, zeg maar het handgeld van de raad en de 
een van de buffers voor risico’s en onverwachte ontwikkelingen, op een lager niveau dan deze sinds 
lange tijd geweest is. Stond deze op 31 dec 2014 nog op €3.000.000, volgens de afgelopen december 
aangenomen begroting komt deze op 31 dec 2018 uit op nog geen €300.000. Dus een tiende van vier 
jaar eerder. De Algemene Reserve kan zelfs negatief worden en dat hoeft niet per se dramatisch te 
zijn, maar het is wel een signaal dat er iets niet goed gaat. Vaak, en ook in Putten, zijn er flinke 
andere bestemmingsreserves, maar die zijn, zoals de naam al zegt, ergens voor bestemd. Putten 
heeft ook nog een reserve Algemene Buffer van €19.000.000 waar bv de gelde van de verkochte 
Nuon aandelen in terecht zijn gekomen.  
 
Wat de belastingen betreft heeft dit college beide periode’s altijd aangegeven de belasting met niet 
meer dan de inflatie te corrigeren. Toch is jaren lang elke klakkeloos voor een vaste verhoging van 
+2% gerekend. Ik heb dit vaker aangekaart en ter sprake gebracht, totdat we in 2017 samen met Wij 
Putten en daarna steun van alle partijen het aangepast hebben naar een rekenmodel wat dichter bij 
die inflatie uitkomt. Dit zal niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd worden, maar heb was 
eerlijker rechtvaardiger geweest en had meer recht aan de belofte van de coalitie gedaan als men dit 
zelf en direct bij aantreden had geregeld. 
 
Daarnaast is er nog de zgn. precario reserve. Veel ondernemers en misschien ook wel sommige 
inwoners, denken dan misschien aan een reclamebelasting van uitingen die boven/op 
gemeentegrond of zichtbaar vanaf de openbare weg zijn. Die “belasting” is het niet, want die heet 
letterlijk reclamebelasting en wordt op verzoek van de winkeliers van Putten geind en gestort in het 
fonds waar zij dingen voor/in het centrum kunnen doen. Nee, de precariobelasting is de belasting die 



het huidige coalitie heeft ingevoerd over kabels/buizen/leidingen die door de grond van gemeente 
Putten lopen van de nuts bedrijven. De CDA fractie was hier destijds op tegen, omdat het een 
verkapte belastingverhoging voor de inwoners is. Waarom? Omdat de nuts bedrijven hun kosten 
doorberekenen wan hun klanten, zijnde u en ik weer. De landelijk overheid ontraadde de inzet van 
de belasting al langer en heeft in 2017 zelf verboden voor gemeenten die het niet innen, deze 
belasting alsnog in te voeren. Ook mogen gemeenten die het wel ingevoerd hadden, deze nog maar 
vijf jaar na het beslissingsmoment innen en dan moeten ook zij er dus per 2022 mee stoppen. 


