
Begroting 2021 

 

Gisteren was het dankdag. Veel christenen hebben gisteren thuis en niet in de kerk hun 

dank betoond aan God. Veel is anders geworden, de economie is anders geworden, onze 

vergaderingen zijn anders geworden. Covid-19 heeft een grote invloed op ons leven. Laten 

we vooral aandacht geven aan eenzamen. Een grote zorg. 

Ondanks dit alles, mag er veel goed gaan, We hebben ook een begroting voor ons liggen, 

een omvang van bijna 160 miljoen euro. Deze begroting moet blijven sluiten, ook op langere 

termijn. Dat is onze verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die wij als SGP, maar 

ook de coalitie, zeer serieus nemen. 

In goede harmonie hebben we samengewerkt om tot een sluitende meerjaren begroting te 

komen. Straks zullen we ook ons gezamenlijke amendement nader presenteren. Wij zouden 

het bijzonder waarderen als meerdere partijen zich zouden aansluiten bij ons amendement. 

 

Enkele aandachtspunten: 

- Uiteraard verwachten wij een extra inzet om op inkoop extra besparingen te 

realiseren. Maar dan niet van goedkoop wordt duurkoop. 

- Het aframen van de stelpost drukwerk kan wel, maar let op, we moeten altijd onze 

inwoners goed informeren. Steeds weer. Ik verwacht dat onze college dat oppakt. 

Kunnen we onze pagina’s in de krant ook beter vullen. Ik waardeer trouwens de 

infographics. 

- Van het regionaal investeringsfonds kunnen we zeker zaken naar ons terughalen.  

- Als SGP vinden we het onverstandig om VTH terug te halen. We hebben in die 

betreffende gemeenteraad na afloop wel gezegd dat we ons zouden inspannen om 

de pijn te verminderen. Dat blijkt nu te kunnen. Het rustig te laten ingroeien levert 

eenmalig een reductie op van 2.8 ME. Dat hebben we heel hard nodig. 

- We zetten ons erg in (proberen dat ook via de P10) om de vermindering van het 

gemeentefonds te verkleinen. Dat bespaart in de jaren 2022, 2023 en 2024 650.000. 

- Ook willen we dat er extra ingezet wordt op het binnenhalen van subsidies. 

- Daarnaast willen we ook graag stimuleren dat we vacatures invullen en daardoor 

gaan bezuinigen op inhuur. Het moet leuk en fijn zijn om voor onze gemeente te 

werken. 

- we roepen het college op extra te gaan bouwen. De seinen staan op groen. Laten we 

voorop lopen.  

- Randweg Waardenburg: we willen een hele goede gebiedsgerichte aanpak. 

 

Sociaal beleid 

Wij zijn er trots op dat we het beleidsplan Sociaal domein hebben kunnen vaststellen. Een 

plan met veel ambitie. Een plan om er voor te zorgen dat we als gemeente hulp kunnen 



blijven bieden. Maar wel een plan waarin we het allemaal slimmer moeten doen. Niet alleen 

slimmer, maar vooral samen, samen als West Betuwenaren. 

 

OZB 

We zijn duur. We hebben beloofd dat we de OZB niet willen verhogen. Dat woord houden 

we gestand. 

 

Burgemeester 

Nu al weer bijna een jaar bij ons. Wij vinden het bijzonder prettig om met u samen te 

werken. Heel binnenkort komt de vertrouwenscommissie van de raad bij u op bezoek. 

 

Ambtenaren van onze gemeente, wij danken jullie hartelijk voor jullie inzet. Zeker ook de 

ambtenaren die onze sommetjes mbt de bezuinigingen hebben nagerekend. 

Ons nieuwe college, ook dank voor de inzet. 

Als fractie wensen wij u allen de zegen van God toe.  

Namens de SGP-fractie, 

 

Lourens van Bruchem, 

fractievoorzitter 


