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Voorzitter, ik begin meteen met een groot compliment! De voorliggende stukken 
getuigen van ambitie en financieel gezien hebben we de fusie al heel goed op de 
rit. Natuurlijk zien we de weerslag door de beperkingen die de pandemie met zich 
heeft meegebracht. Als ik even terugblik naar vorig jaar, we waren ongeveer net uit 
de eerste lock downs tijdens de behandeling van de jaarstukken en de teksten van 
toentertijd waren vooral gericht op onzekerheid

Voorzitter, toch hebben we met elkaar dit afgelopen jaar een flink aantal 
beleidsvoornemens ingezet. In december zijn de “verplichte” harmonisaties op tijd 
afgerond en dat maakte overigens wel dat we ongezond vaak extra moesten 
vergaderen, voorzitter het was veel. Maar het zegt ook iets over veerkracht, vanuit 
de organisatie, vanuit het college. 

Terugkijkend zijn er mooie afspraken gemaakt zoals bijvoorbeeld: het aan de slag 
gaan met huisvesting arbeidsmigranten, klimaat acceptatie, het sociaal domein 
opnieuw vormgeven vanuit de kracht van de kernen, hierbij het belang van 
dorpshuizen besproken maar ook hele andere thema’s zijn de besluitvorming 
gepasseerd zoals wonen/woningbouw, de energiestrategie en veel meer. Ik zal hier 
later op terugkomen. 

In de stukken staan veel ambities opgenomen, nieuw beleid volgens de principes 
van de drie “O ‘s.  - Onvoorzien,- Onuitstelbaar en Onvermijdelijk.
De voorstellen die gedaan worden zijn nodig. 

PvdA gaat akkoord met de voorgestelde vragen, zowel de incidentele vragen zoals 
voor de aankomende jaren de inkoop contracten voor het zorg domein te 
organiseren en toch nog een paar harmonisatie namelijk cultuurhistorie waar wat 
ons betreft zeer zorgvuldig mee omgesprongen moet worden plus het voorstel van 
de harmonisatie economische beleid. Maar ook  de structurele verzoeken, zoals het 
inrichten van een omgevingsloket als gevolg van de Omgevingswet. 

Er is ook een goede impuls gegeven aan klimaatadaptatie de impulsregling 
waarvoor een  budget van €425k beschikbaar is. De PvdA vind dat we op dit punt 
het aankomende jaar volop moeten inzetten en niet langer moeten wachten want 
het is hoognodig om dit onderwerp uit te gaan voeren. Hittestres is echt een 
probleem, de temperatuur op bijvoorbeeld bedrijventerrein zijn schrikbarend hoog 
maar met het vergroenen van bedrijventerrein kunnen we de temperatuur zo maar 
een paar graden lager krijgen. Ook het afkoppelen van hemelwater is een blijvend 
aandachtspunt en kan nog op veel meer plekken worden doorgevoerd. 
College, aan u de vraag om dit met beide handen aan te willen gaan pakken.

De PvdA is overigens heel blij met de komst van het minibos in Heukelum, door 
innovatieve en enthousiaste  ambtenaren is dit ineens realiteit aan het worden, een



super mooi project en heel goed opgepakt waarvoor hartelijk dank aan de  
betrokkenen!
Voorzitter, ik hoop natuurlijk dat er in de aankomende periode nog veel meer 
van dit soort positieve ontwikkelingen op ons af mogen komen. 

De PvdA wil ook graag aandacht vragen voor de bezuinigingen in 
het groenbeheer.
En wel om deze, bezuinigingen hebben daar plaatsgevonden. PvdA vind het 
enigszins wat doorgeschoten om dan toch maar in vakjargon uit te drukken, maar 
helaas ook letterlijk. Met goede communicatie is overigens al veel te winnen maar 
er komen ook geluiden op ons af dat het soms echt verrommelt in ons openbaar 
gebied, de toegangwegen tot de kernen zijn natuurlijk onze visitekaartjes en daar 
mag zeker kritisch naar gekeken worden. 

Voorzitter, het afgelopen jaar hebben we ook een goede basis gelegd voor een 
goede huisvesting van onze arbeidsmigranten. Na ons zomerreces gaan we 
met elkaar dit onderwerp verder uitdiepen. Wat in ieder geval duidelijk is: het is nu 
zaak dat het bedrijfsleven dit gaat oppakken en verantwoordelijkheid in neemt. 
College, bent u er klaar voor om onze ondernemers hier goed in te 
ondersteunen? 
 
Ik gaf het bij mijn inleiding al aan, in de afgelopen maanden is het dorpshuizen 
beleid eveneens aangenomen in deze raad. Nu er wat versoepelingen mogelijk zijn 
wil ik vanaf hier ècht de oproep doen om onze maatschappelijke organisaties weer 
op te gaan bouwen. 

We staan zeker voor de harmonisatie van sport, de PvdA vind dat we hier best wat 
extra geld voor beschikbaar mogen stellen want sport is een basisvoorziening voor 
de sociale samenhang. En daarbij moeten we zeker oog hebben voor de kleine 
verenigingen, specifieker gezegd ook dié kleinschalige initiatieven.
Het is het nieuwe sporten, laagdrempelig, bereikbaar voor jong en oud, fitness in de 
natuur, moet voor u een uitdaging zijn om het groter te maken want is minstens net 
zo belangrijk als een grote sportclub.
Beiden zijn ze goed voor een sociale samenhang en een fit West Betuwe, is de 
portefeuillehouder het hiermee eens?

Deze coalitieperiode staat voornamelijk in het teken van Bouwen, Bouwen, 
Bouwen. Het zal u niet verbazen dat de PvdA het de goede kant op vind gaan, ja 
natuurlijk, soms willen we allemaal dat het sneller gaat maar dat we oog en 
aandacht hebben vóór betaalbare woningen en dan zeker in iedere kern staat
hoog op de agenda! De aankomende periode zullen we de resultaten steeds meer 
zien. 



Dan wil ik natuurlijk nog stilstaan bij het sociaal domein,  
Voorzitter, we hebben een goede basis afgesproken met elkaar enige maanden 
geleden en uitgesproken dat niemand tussen wal en schip mag vallen. Ik merk dat 
de gemeente en de burger onbedoeld soms ver weg van elkaar staan. De 
complexheid van de Tijd waarin we leven vergemakkelijkt het ook allemaal niet. Ik 
zou graag een oproep willen doen aan het college om mee te denken  aan een plan 
van aanpak om de afstand tussen de inwoner en de gemeente te verkleinen.
Een paarse krokodil hoort hier niet meer in thuis en ik zou de portefeuillehouder 
willen vragen of het een goed idee is om een ombudsman, speciaal voor het 
sociaal domein in te voeren. 

Voor de PvdA is het van essentieel belang het continueren van beleid
laaggeletterdheid en deze vooral integraal.
Portefeuillehouder, komt dit de aankomende tijd tot uiting? 

Tevens zou ik willen vragen om voor onze minima een regeling bij laag inkomen te 
overwegen, via bijvoorbeeld een strippenkaart dat minima  beter gebruik kan 
maken van culture en sportactiviteiten zoals zwemmen of theater, maar dat kunnen 
ook goed winkels zijn die mee willen doen of vervoer. De PvdA merkt dat hier vraag 
naar is. 

Als laatste in deze bijdrage voor het zomerreces wens ik een ieder een zonnige 
zomer toe en dank voor de inzet van de ambtenaren, het college en alle betrokken 
die onze gemeente sociaal en de natuur weer een stukje beter hebben weten te 
maken, er ligt een mooi resultaat vanavond voor waarmee we de aankomende tijd 
hard mee aan de slag kunnen en al het beleid verder verwezenlijken. En in het 
kader van mijn zonnige groet doe ik vanaf hier meteen de oproep voor meer zon 
op dak! Laten we met elkaar er naar toe werken dat we zon op dak proactief 
stimuleren! 
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