Programmabegroting 5 november 2020.
Voorzitter, in de aanloop naar de behandeling van de programmabegroting hebben we heel wat
keren het woord bezuinigen gehoord. En dat geeft dan een indruk dat het allemaal niet zo goed gaat
in financieel opzicht. Maar gelukkig, dat valt reuze mee. De ChristenUnie staat hier dan ook met een
positief gevoel.
Gisteren vierden wij in de kerken dankdag. En ondanks dat er grote zorgen zijn over onze
levensomstandigheden vanwege het covid-19 virus, is er ook volop reden tot dankbaarheid. Kijk om
je heen, landelijk, wereldwijd, en je kan niet anders dan dankbaar zijn voor onze lokale situatie. Wij
bidden steeds om Gods zegen en kunnen oprecht stellen dat we die zegen ook mogen ervaren.
Voorzitter, we realiseren ons dat we nu in meerdere dingen beperkt zijn, ook in onze gemeente. Dat
maakt dat zaken minder gemakkelijk gaan, er extra kosten gemaakt worden en er vertragingen
ontstaan. Dat is niet fijn. Maar tegelijk is er toch veel goed gegaan en gerealiseerd. We zijn een
financieel gezonde gemeente. Er wordt een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd, we
hebben goede bestemmingsreserves, een ruim voldoende algemene reserve en een goed
weerstandsvermogen. Lastige harmonisatieprocessen zijn gedaan of zitten in de afrondende fase.
Veel geslaagde kleine projecten in de kernen m.b.t. leefbaarheid en mooie ontwikkelingen en
resultaten in de onderwijs huisvesting. Kortom, genoeg zaken te benoemen die goed gaan.
Er zijn echter ook zaken die voor de beleving van onze inwoners maar niet snel genoeg gaan. Vorig
jaar bij de begrotingsbehandeling vestigden we als ChristenUnie de aandacht op de zo gewenste
kleinschalige woningbouw per kern. We kunnen het woordelijk herhalen. Er zijn meerdere
bouwprojecten die goed lopen, maar teveel kernen wachten met smart op actie. Nodig is een
bouwprogramma per kern. In het bidbook is dit de vraag die in iedere kern werd gesteld. We zien
graag meer actie en minder onderzoeken. In meerdere kernen zijn recent locaties vrijgevallen door
o.a. lege schoolgebouwen. In Buurmalsen wordt hier voorzichtig iets mee gedaan. Hoe gaat dat in
andere kernen? In het coalitieprogramma hebben we ook afgesproken dat we een significant
percentage sociale woningbouw zullen realiseren. Bouwen naar behoefte per kern. Laten we er echt
werk van maken.
Onze fractie heeft keuzes gemaakt aan de hand van de gepresenteerde groslijst en daar samen met
de coalitiepartners een amendement voor gemaakt. Daar wil ik enkele punten uit toelichten.
In het sociaal domein hebben we de genoemde bezuinigingsvoorstellen uit de groslijst niet
overgenomen. We zijn tevreden dat we de inkomensgrenzen voor bijzondere bijstand en andere
regelingen op 120% kunnen houden.
Het mantelzorgcompliment. De aandacht voor mantelzorgers willen we graag uitbreiden. Om dit
zonder financiële consequenties mogelijk te maken verlagen we het bedrag per persoon, maar
proberen we er meer mensen van gebruik te laten maken.
Fractiebudgetten. We kiezen er bewust voor om ook een bezuiniging door te voeren op de
fractiebudgetten. Deze kan slechts bescheiden zijn, maar als gemeenteraad mogen we onszelf niet
ontzien.
Cyclische vervanging bomen en planten.
Er wordt ogenschijnlijk een besparing gedaan op het vervangen van bomen en beplanting. Dit is
mogelijk door de manier waarop de gegevens verwerkt zijn en met name door het tijdspad van
uitvoeren. In de praktijk willen wij uiteraard niet dat er minder bomen gaan komen. We zijn en
blijven graag een groene gemeente, dus voor iedere gekapte boom moet er minimaal één voor

terugkomen en meer diversiteit. De fractie van de ChristenUnie ziet graag dat er wordt gekeken naar
de initiatieven op meerbomen.nu waar gemeenten met ruimte voor bomen plantlocaties kunnen
aanmelden.
En gemeenten kunnen hier ook een rol spelen door scholen te betrekken bij plantdagen of door
boeren te ondersteunen door hun plantlocaties te verrijken met inheems zaaigoed of fruitbomen.
Echt waard om aandacht aan te besteden. Daarnaast zijn er landelijk en provinciaal meerdere acties
voor aanplant van bomen.
Vergunningverlening, handhaving en toezichtstaken.
We vinden het een goede zaak dat het besluit m.b.t. de VTH taken gehandhaafd blijft. Door een
gefaseerde aanpassing, mede gelet op de aankomende omgevingswet, blijken de eenmalige
frictiekosten drastisch naar beneden te kunnen worden bijgesteld. Dat het traject dan iets meer tijd
vergt, vinden wij geen probleem.
Harmonisatieprocessen.
Het harmonisatieproces voor dorpshuizen is goed op weg. Zij hebben het in deze tijd ook zwaar en
wij willen het college daarom attenderen op een subsidieregeling van de provincie Gelderland
specifiek voor dorpshuizen en gemeenschapsvoorzieningen.
Het lijkt erop dat we voor de subsidieregeling “Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders
sportaccommodaties COVID-19” de boot hebben gemist. Dat is erg jammer voor de
sportverenigingen. We kijken overigens met belangstelling uit naar het harmonisatieproces voor de
sport en de beheerplannen voor de sportvelden.
Voorzitter, we hebben een duidelijke overzichtelijke programmabegroting gekregen met daarbij een
groslijst aan voorstellen waarmee we eventueel kunnen bezuinigen. De ChristenUnie spreekt haar
waardering en dank uit aan alle medewerkers die hier aan meegewerkt hebben. We wensen allen
ook wijsheid en zegen toe in het werk.

