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Voorzitter dankuwel, 

 

Geachte aanwezigen,  

 

De titel van onze beschouwingen luidt: 

 

‘D E  R O E P  V A N U I T  H E T  B I D B O O K’ 

 

Op 1 januari 2019 is het realiteit: de drie groene, landelijke 

plattelandsgemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen zijn 

gefuseerd tot de Gemeente West Betuwe. Een gemeente met bijna 

51.000 duizend inwoners en 26 kernen met ieder hun eigen identiteit.  

Een gemeente in één klap groots en meeslepend, maar ook een 

gemeente waar nog veel hobbels te nemen zullen zijn.  

Onze gemeentesecretaris Karen Coesmans verwoorde dit onlangs met 

de woorden: “dat de eerste 2 jaar nodig zijn voor de harmonisatie en de 

opbouw van de organisatie”.  

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol sprak laatst de treffende 

woorden: “Festina lente”. Haast je langzaam! 

Een grote gemeente, met een grote verantwoordelijkheid naar onze 

inwoners van West Betuwe. 

 

Dienstbaarheid en transparantie zijn voor DBWB zeer belangrijke pijlers 

in onze gemeente West Betuwe.  

Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Een nieuwe gemeente bouw je 

samen! 

 

Voor ons ligt de Perspectiefnota 2019. Met deze nota stellen wij, de 

gemeenteraad West Betuwe, de financiële kaders voor de gemeente 

vast. 

Met deze Perspectiefnota geven wij richting aan de beleidsvoornemens 

voor het komende begrotingsjaar 2020 en de daarop volgende jaren. 

Voorafgaand aan de startdatum van onze nieuwe gemeente West 

Betuwe is er een intensief participatietraject met onze inwoners 

geweest. De output hiervan is het Bidbook. In dit Bidbook hebben de 

inwoners aangegeven wat zij belangrijk vinden om van het unieke 

karakter van hun kern te behouden en hoe zij de leefbaarheid binnen 



hun eigen kern in stand willen houden en/of verbeteren. Dorpsbelangen 

neemt dit uiterst serieus en daarom zullen deze algemene 

beschouwingen gericht zijn op de ‘roep vanuit het bidbook’. 

 

Ruimte voor inspraak en initiatief. 

Zoals uit het Bidbook blijkt, leven er in vrijwel elke kern wensen om 

woningbouw te realiseren. Jongeren en ouderen worden hierbij het 

meest genoemd als doelgroep. 

Wij realiseren ons dat het moeilijk is om exacte kaders te stellen om 

specifiek voor deze groepen te bouwen, toch willen wij oproepen zoveel 

mogelijk instrumenten in te zetten om dit toch te bereiken. CPO’s Bijv. 

in Beesd zouden hier een grote rol in kunnen spelen en initiatiefnemers 

van dergelijke plannen zouden daarom ook extra gefaciliteerd moeten 

worden om dit tot een goed einde te brengen. 

Ook andere manieren van denken, die zorgen dat we onze eigen 

inwoners kunnen helpen bij het realiseren van maatwerk zouden 

moeten worden omarmd. Kortom er moet ruimte zijn voor initiatieven uit 

de kernen. 

Wij roepen hiervoor het college op om een intensieve lobby bij de 

provincie, bij het nieuwe bestuur, te starten en te intensiveren en geen 

mogelijkheid onbenut te laten de woonwensen van onze inwoners daar 

te laten horen. 

Dorpsbelangen zal bij u regelmatig informeren naar de stand van zaken, 

tenzij het College deze rapportage als agenda onderdeel zelf wil 

opnemen. 

 

Huisvesting 

Voor wat betreft de aanpassingen aan het Gemeentehuis zijn wij blij met 

de opgezette “klankbordgroep verbouw gemeentehuis”. 

Samen gaan we proberen om een functioneel gebouw te realiseren 

binnen de afgesproken kaders en middelen, met een prettige omgeving 

voor een ieder die er aanwezig moet zijn. Zowel ambtenaren, als 

burgers, maar ook raads- en burgerleden. Uitgangspunt is een optimale 

dienstverlening voor iedereen. 

 

Openbaar vervoer 

Voor wat betreft het openbaar vervoer pleiten wij er voor in overleg te 

gaan met de regionale busdiensten en de betrokken provincies, om te 

trachten er voor te zorgen dat onze kernen bereikbaar blijven met 

openbaar vervoer. Hoewel wij ons realiseren dat één en ander gemeente 

en zelfs provincie overschrijdend is, vragen wij toch om hier extra 



inspanningen voor te verrichten. Onze kleine 

plattelandsgemeenschappen kunnen niet zonder een prima 

functionerend openbaar vervoer. 

In gevallen waarin dit mogelijk is, pleiten wij voor ruime inzet en 

facilitering van buurtbus en deelauto. Wellicht haalbaar op coöperatieve 

basis. 

  

Deregulering 

Ondernemers uit de industrie en de agrarische sector worden vanuit de 

Rijksoverheid geconfronteerd met steeds meer regelgeving op allerlei 

gebieden. Soms begrijpelijk, een enkele maal ook overbodig. Ook vanuit 

de gemeente West Betuwe is het nodig om regels op te stellen voor een 

eerlijk en op allerlei wijze gezond speelveld voor iedereen te creëren. 

Echter roepen wij het college op om één en ander weloverwogen te 

doen, om te voorkomen dat ondernemers en burgers teveel worden 

beperkt in hun werk- en leef mogelijkheden. 

 

Leefbaarheid 

Wij zijn blij met het Leefbaarheidsbudget van € 260.000,--. Gelukkig 

weten een aantal kernen de weg naar deze bijdragen al op zeer 

succesvolle wijze te vinden. Graag roepen wij het college op om deze 

regeling nog meer onder de aandacht van onze burgers te brengen, 

zodat zij hierop kunnen acteren en zaken die belangrijk zijn voor de 

eigen kern aan te dragen voor een bijdrage. 

Ook kernen met Dorpsplannen kunnen gebruik maken van deze 

budgetten. 

 

Duurzaamheid 

De ‘energie transitie’ (duurzaamheidsambitie) moet vooral haalbaar en 
betaalbaar zijn voor onze inwoners/ondernemers. De inwoners en het 
bedrijfsleven moeten niet onnodig op kosten gejaagd worden. De 
streefdatum van 2030 om energieneutraal te zijn is volgens onze fractie 
niet realiseerbaar als de Rijksoverheid het ook niet kan. De 
Rijksoverheid streeft naar 2050. 
Beginnen met lokaal in de kernen gezamenlijk duurzaam te worden 
heeft wat ons betreft prioriteit, om een aanzet te maken om deze doelen 
te bereiken. Het duurzaam maken van de o zo belangrijke spilfuncties in 
onze lokale samenleving, zoals onze scholen, dorpshuizen en 
verenigingsgebouwen (sport en cultuur).  
Maar overleg bijvoorbeeld ook met woningbouwcorporaties voor het 
duurzaam maken van de door deze organisaties beheerde woningen, 
met daarbij maatwerk in vergunning- en aanloop traject, zorgt ervoor 



dat corporaties makkelijker zullen besluiten tot het doen van de 
benodigde verbeteringen aan woningen. 
 

Sociaal Domein. 

Steeds meer taken zijn en worden door het rijk overgeheveld naar de 

gemeente met een openeindregeling waar wij als gemeente geen grip op 

hebben. 

Daarom geven wij graag een pluim aan de wethouder van financiën, die 

gelet op de uitkomsten van de Meicirculaire, samen met ons de 

vruchten van een terughoudende begroting plukt. Hierdoor is een 

onbeheersbaar risicodeel voor ten minste 3 jaar gedekt. Ook moet het 

ook wat makkelijker zijn de zwakkeren in onze samenleving niet te 

vergeten. 

Het blijven investeren in het oplossen van laaggeletterdheid vinden wij 

heel belangrijk. Daarom wil DBWB dat er voor laaggeletterdheid € 

20.000,--, opgenomen in de Perspectiefnota, in de begroting 

meegenomen wordt. 

Wij vragen het college in een motie hiervoor extra dekking te vinden. 

 

Het minimabeleid van de oude drie gemeenten moet nog worden 
geharmoniseerd. Dorpsbelangen ziet graag dat het niveau van oud-
Geldermalsen wordt gehandhaafd, maar ziet tegelijkertijd dat er winst 
kan worden behaald door het minimabeleid te linken aan de 
instandhouding van de bestaande sociale infrastructuur in de 
verschillende kernen en leefbaarheidsdoelstellingen. 
Wij willen een BESTEMMINGSRESERVE “ROBUUST SUBSIDIEBELEID” 

ter grootte van Euro 200.000,-- in het leven roepen, te zien als extra 

buffer op korte termijn voor het te harmoniseren subsidiebeleid welke 

ook in de perspectiefnota vermeld staat. Hiermee is het mogelijk om de 

bestaande sociale infrastructuur (waaronder dorpshuizen, het 

verenigingsleven en welzijnsorganisaties in al onze kernen) te helpen 

en bij te staan. Zij zijn zeer belangrijk voor een goede sociale omgeving 

en verbinding in de kernen, ook dit staat in het bidbook. Door 

toekomstbestendige voorzieningen en een bruisend verenigingsleven is 

het voor veel meer mensen mogelijk om deel te nemen aan activiteiten, 

waardoor sociaal isolement en vereenzaming wordt voorkomen en zo 

leveren deze bedragen een veel grotere bijdrage aan het welzijn van 

eenieder dan afzonderlijke steunbedragen. Op deze manier bieden wij 

de samenleving de mogelijkheid om keuzes te maken tussen 

subsidiëren, faciliteren en privatiseren. Onderzocht zal worden hoe dit 

in de praktijk moet worden ingeregeld, om zo lokale initiatieven en 

zelfwerkzaamheid te stimuleren Het uiteindelijke subsidiebeleid zal wat 



ons betreft uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020 klaar moeten zijn, 

om zo zijn beslag te krijgen per 1 januari 2021. 

Dorpsbelangen dient hier een amendement voor in. 

 

Onze jongeren 

Jongeren in onze gemeente zijn voor Dorpsbelangen belangrijk en 
volwaardige gesprekspartners. Zij kunnen meedenken, meepraten en 
aangeven wat zij belangrijk vinden in hun eigen kern of de gemeente als 
geheel. Een samenleving bestaat niet alleen uit stemgerechtigden. Ook 
de mening van jongeren willen wij betrekken bij de diverse onderwerpen 
waarover de gemeenteraad moet beslissen. Dorpsbelangen is ervan 
overtuigd dat als je jeugd betrekt bij beleid en uitvoering er een goede 
basis gelegd kan worden voor meer betrokkenheid binnen de lokale 
democratie en leefbaarheid. Wij kijken daarom uit naar het plan van het 
college om jongeren meer te betrekken binnen de lokale democratie en 
leefbaarheid. En het kan ons wat dat betreft niet snel genoeg gaan. 
Daarom willen wij samen met D66 een motie indienen om nog dit jaar al 
te starten met een eerste actie, het opzetten van een jongerenraad West 
Betuwe. 
 

Voorzitter, ik ga afronden. Ik denk dat overduidelijk is dat wij met alle 

genoemde zaken van zojuist vooral duurzaam en effectief willen 

investeren in onze o zo belangrijk bestaande sociale infrastructuur in de 

kernen, de toekomstige leefbaarheid en blijvende participatie in onze 

lokale samenleving.  

 

Dit is het antwoord van Dorpsbelangen op ‘de roep vanuit het bidbook’. 


