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In deze laatste Nieuwsflits voor de vakantieperiode informeren wij u over de volgende zaken:
1. “Wakkere WijkenDag” krijgt een andere invulling.
2. Financiële positie gemeente Zeist.
3. Workshop “Gemeentefinanciën” in september
Het bestuur wenst u allen een vakantie toe waarin u de “accu” weer helemaal “op kunt
laden”. Na de zomer pakken we dan met frisse moed de draad weer op.
1. “Wakkere Wijkendag” krijgt andere invulling
Omdat geschikte locaties voor onze “Wakkere Wijken Dag” op 8 september niet beschikbaar
bleken, hebben we een alternatief plan. Daarmee vestigen we graag weer eens de aandacht
op een van de kernwaarden van Zeist nl natuur en landschap. Dit naar aanleiding van
verschillende "schandvlekken" die we verspreid door Zeist zien, waar de ooit gedachte
bebouwing voorlopig niet door gaat. Eén van die “schandvlekken” (denk bijvoorbeeld aan het
“Stinkens-terrein” in het centrum) willen we (tijdelijk) inrichten als een “groene oase” in Zeist.
Natuurlijk niet zonder toestemming van de eigenaar. We verwachten daarvoor medewerking
te krijgen van tuincentra en andere bedrijven in Zeist, de gemeente en van u natuurlijk. De
opening willen we vieren met een invulling die veel lijkt op wat we voor de “Wakkere
WijkenDag” in gedachten hadden, n.l. het samenbrengen van veel organisaties en inwoners
van Zeist rondom het thema dat ons bindt: “een mooie, groene woonomgeving waarop we
zelf invloed hebben”. Langs deze lijn zijn we nu bezig onze plannen te ontwikkelen. Het
wordt nu weliswaar later in 2013, maar er komt iets nóg beters voor onze oorspronkelijke
plannen in de plaats!
2. Financiële positie gemeente Zeist
In de plaatselijke nieuwsbladen hebt u kunnen lezen dat de financiële positie van Zeist zo
comfortabel lijkt dat er zelfs een overschot te verdelen viel. Nu is dat overschot ontstaan door
bepaalde zaken (nog) niet uit te voeren; ze komen te zijner tijd wel weer aan bod.
Ondertussen ziet het er naar uit dat andere zorgen, geuit in ons rapport Zorgen om Zeist,
mee lijken te vallen: van het gevaar dat het eerdere beleid tot grote verliezen zou leiden is nu
gelukkig ook het gemeentebestuur doordrongen. Men heeft de bakens verzet en projecten

gefaseerd en in sommige gevallen voor onbepaalde tijd uitgesteld, niet in de laatste plaats
ook dankzij ons rapport, dat mensen wakker heeft geschud.
Zeist gaat dus op korte termijn niet failliet! Maar kunnen we nu onze zorgen opzij zetten? Wis
en waarachtig niet. De realiteit is dat we wel degelijk zitten met een aantal projecten die
tekorten opleveren. Bovendien zal in de toekomst de rijksvergoeding voor het gemeentewerk
lager worden. We hopen wel dat de gemaakte reserveringen voldoende zijn om de
tegenvallers - die zich onvermijdelijk zullen aandienen - op te vangen. Het zou bijvoorbeeld
zo maar kunnen dat de Onroerend Zaak Belasting verhoogd gaat worden, met als argument
het moeten vervangen van gemeentebomen - daar blijkt immers jaarlijks ruim een miljoen
euro voor nodig, in plaats van de begrote 70 duizend.
3. Workshop “Gemeentefinanciën” in september
De finesses van reserveringen en reserves in de gemeentebegroting zijn moeilijk te
begrijpen. De hele gemeentebegroting is lastig te doorgronden voor niet-ingewijden. Daarom
zijn we blij dat we bij de gemeente een luisterend oor vonden toen wij vroegen om samen
een workshop te organiseren waarin de gemeentefinanciën uit de doeken wordt gedaan.
Financieel deskundigen van de gemeente zijn bereid om voor een overzichtelijke groep van
ca 20 deelnemers uit te leggen hoe de gemeentelijke financiën in elkaar steken. Wie daarin
is geïnteresseerd kan dat kenbaar maken in reactie op deze Nieuwsflits. We hebben de
volgende data in gedachten: zaterdagochtend, op 7, 14, 21 of 28 september. Als u zich
aanmeldt, wilt u dan de dagen waarop u kunt doorgeven, dan stellen wij in overleg met de
gemeente de definitieve datum vast. De bijeenkomst zal plaatsvinden in een van de ruimten
van het gemeentehuis. Als het aantal belangstellenden groter is dan 20, zullen we nagaan of
er meerdere workshops kunnen worden georganiseerd.
Let wel, het gaat er om de systematiek van de gemeentefinanciën te leren begrijpen. Het is
niet de bedoeling om commentaar te leveren op begroting zelf. Daarvoor hebben we weer
andere bijeenkomsten. Bent u geïnteresseerd? Laat het ons dan per omgaande weten.
Bestuur Stichting Beter Zeist
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