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GroenLinks West Betuwe Raad 2 juli 
 
Inleiding: Na de eerste zes maanden GL in WB kunnen we stellen dat we geen 
groentjes meer zijn, maar nog steeds onverminderd groen. Het was een steile 
leercurve waarin af en toe iets fout ging, maar af en toe ook goed. 
 
Duidelijk is dat duurzaamheid niet langer alleen een GL thema is en daar zijn 
we blij mee. Groen, sociaal en open is ons motto. Vooral het laatste is een 
belangrijk punt in de manier van omgaan. Fijn ook dat we in de afgelopen 
maanden konden zien dat meerdere partijen het coalitie-oppositie denken 
losgelaten hebben. Dat sluit goed aan bij onze wens is om nog meer 
gezamenlijk als raad te opereren.  
 
Uiteindelijk willen we concrete resultaten bereiken om een stapje dichterbij te 
komen van ons ideaal.  
 
Perspectiefnota: Allereerst mijn complimenten aan het college en alle 
ambtenaren voor dit noeste werk. Hiermee is een belangrijke slag geslagen. 
Met veel zaken kunnen we instemmen, ik beperk me daarom met die punten 
waar wij wensen of commentaar hebben.  
 
HS1 Bestuur Kernenbeleid is goed, bestuurlijke vernieuwing is nog zwak. Wij 
zijn voor een bestuurlijke agenda, waarin de Raad veel meer de agenda 
bepaalt. Uiteraard is de raad hierin zelf ook aan zet, maar het moet wel van 
twee kanten komen. En dit gaat verder dan stikkertjes plakken voor prioritering 
 
HS2 Veiligheid: intenties zijn goed, maar alles hangt af van de uitvoering. 
Ondermijning: kan er onderzoek gedaan worden hoe groot het probleem is. 
Speelt het eigenlijk in WB en in welke mate? Wat doet zo’n bureau, kunnen we 
daar meer zicht op krijgen? Wat zijn de resultaten die we terug krijgen voor 
23K?  
 
HS3 Verkeer: wat wij hier erg missen is aandacht voor het OV. Maak van 
station Geldermalsen een OV hub: met de verbouwing is het een gemiste kans 
als je dit niet doet en het op termijn ook het sluipverkeer terugdringen. 
 
HS4 Economie,  
3- Onderzoek gratis parkeren 
Onderzoek ok, Ondernemers die meewerken, zijn natuurlijk ertegen. Het gaat 
slechter met ondernemers omdat mensen online winkelen, dat heeft niets met 
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betaald parkeren te maken. €130.000 gooi je weg waar je mooie dingen mee 
kunt doen. Je gaat dit nergens terugverdienen. Gemeenschap moet extra 
investeren om parkeren mogelijk te maken. Daar moet iets tegenover staan. Je 
wilt toch dat meer mensen met de fiets gaan ?! 
 
4- Vestigingsbeleid: duurzaamheid erbij betrekken: te mager. Toelaten van 
bedrijven toetsen aan de hand van een aantal duurzaamheidscriteria.  
 
HS 5 Onderwijs: 2. Koppelen (praktijk)onderwijs aan het lokale bedrijfsleven. 
Het realiseren van Leer-werkplekken juichen wij van harte toe, maar het is wat 
mager als je dit wilt realiseren met slechts een halfjaarlijks overleg en wat 
monitoring.  
 
HS 6 sport/cultuur/recreatie 
Toeristen belasting oormerken is prima! 
groei, groei, groei! We willen hier geen grote evenementen met 200.000 
bezoekers, dat past niet in het plattelandskarakter.  Je ziet al wat de rode kruis 
bloesemtocht (die wij zeer toejuichen) voor impact op onze gemeente heeft en 
dan hebben we het over 35.000 wandelaars. 
In de nota wordt gesproken over plattelandsrecreatie, maar is dat ook 
kleinschaligheid? Wij willen dat graag vastgelegd hebben.  
 
Gebiedsmarketing > groei: wat voor criteria hanteer je daarvoor?  
 
Veel te weinig aandacht voor cultuur, muziek, theater: je kunt kunst ook prima 
combineren met sociale aandachtspunten: bijvoorbeeld tegen vereenzaming. 
Anders kijken om problemen aan te pakken: concrete oplossingen. Of muziek in 
de klas. Haal het terug!! 
 
HS7 - Sociaal domein 
Bij het ontwikkelen van nieuw integraal beleid: betrek raad en samenleving 
erbij, behandel dit openbaar, participatie  
 
Onacceptabel om te bezuinigen op minimabeleid. Wij zijn voor het handhaven 
van de 120% regeling.  
 
Verder is het vreemd dat tegengaan van eenzaamheid gekoppeld wordt aan 
wmo/jongerenbeleid (p.86) waarom geen ouderen als doelgroep, daar is ook 
veel eenzaamheid, drankverslaving en overgewicht! 
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Preventie op allerlei terreinen heeft de voorkeur 
 
HS8 Duurzaamheid 
Energieneutraal raakt heel veel terreinen. Wat ons betreft mag de ambitie wel 
een tandje omhoog. Het proces is aan de gang, maar veel mensen beseffen nog 
lang niet wat dit gaat betekenen, dus er mag nog veel meer aandacht voor de 
communicatie zijn  en het betrekken van de raad en de inwoners. voor.  
Het wordt niet specifiek genoemd: de verkoop van de aandelen ENECO: 
GroenLinks wil dit bedrag labelen om het te gebruiken voor verduurzamen en 
het verlagen van de energiekosten voor inwoners met een kleine beurs.  
 
HS Financiën:  geld is een middel. Weinig creatief. Structureel ruimte scheppen 
voor onderhoud, dat is een bommetje voor de toekomst. Gebruik de reserves.  
 
HS3.2 voorstellen met structurele gevolgen:  
Prioritering GL 
1. kernenbudget    100.000 
2. AED      23.500 
2. Ondermijning     23.000 
2. BOA’s      170.200 
6. Laaggeletterdheid   20.000 
6. zwemdiploma’s    45.000 
6. Harmoniseren cultuurbeleid  35.000 
8. Minimabeleid    14.000 
9. natuur/ duurzaamheidseducatie  15.000 
 
Totaal:      445.700 
 


