Beschouwing LLB 05-11-2020
Gemeente West Betuwe staat de komende jaren voor grote financiële
uitdagingen door de grote tekorten in het sociaal domein en de herziening van
het gemeentefonds.
Er is 4.25 miljoen nodig om de begroting meerjarig sluitend te krijgen.
Dit is een zware opgave en raakt ons allemaal, inwoners, organisaties en bedrijven.
1. Terugdraaien raadsbesluiten:
LLB vindt het niet juist eenmaal genomen raadsbesluiten (o.a terughalen VTH taken,
begraafplaatsen, leefbaarheidsbudget, en het besluit van de FruittechCampus waar
inmiddels al de eerste 12 studenten voor het eerste studiejaar staan aangemeld)
terug te draaien. Wij willen een betrouwbare overheid zijn en het terugdraaien van
raadsbesluiten hoort daar niet bij. Uitvoering van de raadsbesluiten is al begonnen.
Dit geldt ook voor de verlaging van de precario van standplaatsen. Daarover hebben
we al een besluit genomen en we kunnen die ondernemers niet in de kou laten
staan.
2. Extra taakstelling stortplaatsen AVRI en nieuw beleid
Door de perikelen rondom de stortplaats van de AVRI komt er voor onze gemeente
een extra taakstelling van tenminste € 1.250.000,- aan (10 miljoen gedeeld door 8
gemeenten) die bovenop de taakstelling komt. Omdat de inwoners van West Betuwe
daardoor nog zwaarder worden belast, vinden wij het niet gepast om op dit moment
geld vrij te maken voor nieuw beleid. Uitzondering is de verlaging precario voor
standplaatsen. Ook daarover hebben we als raad al besloten. Eerst het
huishoudboekje op orde en dan pas kun je geld uitgeven voor nieuw beleid.
Naar onze mening kan nieuw beleid alleen worden gemaakt als onze inwoners
intensief bij dit beleid worden betrokken. Dat is bij de meeste voorstellen voor nieuw
beleid niet het geval. Wij noemen de fietsenstalling bij het station Geldermalsen en
de rondweg Waardenburg. De gelden voor de eventuele rondweg Waardenburg wil
LLB in ieder geval in reserve houden totdat de minister een definitief besluit heeft
genomen.
3. Tegen verhoging OZB
LLB is tegen een verhoging van de OZB, wij vinden het niet terecht, wij zijn al
verreweg de duurste gemeente in de regio en het is niet eerlijk tegenover onze
inwoners die al zwaar worden belast.
4. Bemoeienis met nieuw college in 2022
LLB begrijpt niet waarom het college over haar eigen politieke graf wil regeren.
Wij verzoeken het college om zelf een duit in het zakje te doen, door dit jaar te
bezuinigen op de extra uitgave 1,25 fte van het huidige college. Dit komt neer op een
bedrag van € 125.000 voor het jaar 2021. Het toekomstige college bepaalt

vervolgens zelf in 2022 over hoeveel fte zij wil beschikken. Kennelijk gaat het huidige
college ervan uit dat men niet in deze samenstelling terugkeert!
5. Parkeergelden:
Aan de ene kant worden de parkeergelden structureel verhoogd, maar aan de
andere kant wil het college in het voorjaar van 2021 een onderzoek gaan doen naar
vrij parkeren (kost dus extra geld) en als dat gebeurt, moeten de ondernemers
meebetalen. Als er sprake is van vrij parkeren in de toekomst, geeft de gemeente de
extra opbrengsten uit hogere parkeergelden dan terug aan de
inwoners/ondernemers?
6. Woonwagenlocatie Waardenburg
Waar is het gereserveerde 1 miljoen voor de woonwagenlocatie te Waardenburg
gebleven?
7.LLB is tegen bezuiniging op RIS.
LLB vindt dat de Raad haar werk goed moet doen, daar hebben onze inwoners en
ondernemers recht op. 77% van de respondenten heeft aangegeven dat we naar
besparingen moeten zoeken, maar het college legt niet uit wat het bestuur en
ondersteuning inhoudt. Als raad en griffie kunnen wij niet zonder RIS.
Tot slot.
We staan als raad voor een grote opgave om deze financiële uitdagingen aan te
gaan en hopen dat we hier als raad in het belang van onze inwoners en de toekomst
van West Betuwe de juiste besluiten nemen.
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