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Algemene beschouwingen 2021- SGP West Betuwe 

Vorig jaar zeiden we dat het een speciaal jaar was. Covid-19 trok haar tol. Ook nu 
zijn we bezorgd voor velen.  

Een president in Haïti is eergisteren vermoord, een bekende journalist is 
neergeschoten in Nederland. In het noorden van Ethiopië zijn nog steeds grote 
problemen. In bijvoorbeeld Burkina Faso krijgt een dorpje Gorom Gorom opeens 
heel veel mensen extra te verwerken. Waarom? Terreur van- en angst voor 
extremisten. Wat hebben wij het hier dan toch goed. Die zegeningen moeten wij 
zeker met elkaar tellen.  

Onze digitale vergaderingen explodeerden qua lengte. Wij zijn blij met deze fysieke 
vergadering.   

Wij draaien nu een jaar als coalitie. Wat een verademing. Wij doen als coalitie 
absoluut niet alles goed. Het mooie is wel dat wij in gesprek zijn en blijven met 
elkaar. De onderlinge verhoudingen zijn goed. Dank coalitiegenoten. 

 

Geacht college, dank voor de jaarrekening, de bestuursrapportage en de 
perspectiefnota. 

 

Jaarrekening 

Het is een mooi resultaat. Een aantal zaken hebben we niet kunnen uitvoeren. Een 
deel daarvan is overgeheveld naar dit jaar.  

De auditcommissie (een aantal jullie is daar ook lid van) is uitstekend meegenomen 
richting onze accountant. De auditcommissie heeft ook goede aandachtspunten en 
grenzen meegegeven. Vorige week hebben wij van hen een update gehad. Er is 
gebeurd wat er beloofd is, er ligt nu een document dat ons voldoende vertrouwen 
geeft om deze jaarrekening op tijd vast te stellen. De ambtelijke organisatie wil ik 
hier ook in het bijzonder noemen. Wij doen het nu al even goed als net gefuseerde 
gemeente als een gewone niet gefuseerde gemeente qua financiële beheersing en 
organisatie. Dat belooft wat voor de toekomst. 

Een resultaat van bijna 7.5 ME. Dat is zeer zeker geflatteerd zoals we allemaal 
weten. Gelukkig corrigeren we dat met ruim 3ME. De ratio weerstandsvermogen is 
2.32, ruim boven de 2 (beschouwd als uitstekend). Al eerdere gevraagd. Graag zien 
we hierbij de trends opgenomen. Kan dat volgend jaar? 

De grondexploitatie is niet zonder zorg. Al gebeuren er veel mooie zaken. 
Hondsgemet Noord, daar moeten we wat mee en snel ook.  
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Het is heel gelukkig dat we in een deel van de gemeente goede verliesvoorzieningen 
hadden en nu dus hebben opgenomen. Hierdoor kunnen we een stootje hebben op 
het gebied van de grondexploitatie. 

 

Bestuursrapportage 

Als raad hebben we hier al over gesproken. Ik zal hierover kort zijn. We moeten 
voorzichtig opereren. In de bestuursrapportage zien we dat de structurele begroting 
nog niet in evenwicht is. Dat is nu al weer anders.  

Wij kunnen de besluiten in het raadsvoorstel ondersteunen. Echter heb ik 1 vraag 
aan ons allen. In ons oude gemeentehuis of in ons nieuwe gemeentehuis moeten we 
o.a. in verband met toenemende eisen die wetgeving aan ons stelt (WCAG, WOO) 
ervoor zorgen dat de nieuwe raad van West Betuwe goed kan functioneren. Daar 
moeten we middelen voor reserveren. Let op, dit heeft niet met enige nieuwbouw te 
maken. Het lijkt erop dat daarvoor 700 kE nodig is. Daar kunnen we wel dekking 
vinden uit bijvoorbeeld vrijval van fusiebudget.  Hier wil ik graag met jullie over 
doorspreken in september. 

 

De perspectiefnota 

1) Geld 
2) Sociaal domein 
3) Hard domein 
4) Economisch en algemeen domein 
5)  

Geld 

Dan moeten we beginnen met geld. Het perspectief is echt wel positief de komende 
jaren. 

- Van belang dat we zeer preventief aan de gang blijven rondom het sociaal 
domein. Daar hoort sport ook bij. 

- Van belang dat we verstandig omgaan met onze economie, ons 
vestigingsklimaat etc. Ook daar kom ik op terug. 

- Daarnaast moeten we gewoon stevig ons werk doen. 

Het is erg fijn dat we via de mei circulaire een goede bijdrage krijgen voor de langere 
termijn, maar ook de extra dotatie voor het sociale domein is krachtig. Wij mogen 
erop vertrouwen dat dit ook structureel 1ME extra is per jaar.  
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Sociaal domein 

Het achterliggende jaar zijn er belangrijke stappen gezet in het Sociaal Domein. De 
verschillende harmonisaties hebben veel tijd en energie gekost, maar zijn inmiddels 
grotendeels afgerond. 
 
Tot nu toe hing er over het Sociaal Domein een grote schaduw van de financiële 
tekorten. Dankzij de extra bijdrage voor de jeugdzorg en de voor ons voordelige 
effecten van herverdeling van het gemeentefonds is deze kou grotendeels uit de 
lucht. Toch blijven de open-einderegelingen van Jeugdzorg en Wmo belangrijke 
zorgpunten. 
 
Zover wij kunnen nagaan lijkt het Team Sociaal naar omstandigheden goed te 
functioneren. Gezien het belang voor onze inwoners én voor de financiële 
beheersing is het essentieel om te blijven investeren in een goed gekwalificeerd 
Team Sociaal. Ook al zullen bepaalde zaken regionaal ingevuld moeten worden, wat 
we "in huis" kunnen doen moet we proberen in te huis te houden of te krijgen. Een 
sterk team is hiervoor onmisbaar. 
 
Uiteraard is het ook belangrijk om het inkoopbeleid kritisch onder de loep te nemen 
(op alle facetten, maar zeker ook voor het sociaal domein). Het werken met minder 
partijen is wellicht overzichtelijker, toch is het van cruciaal belang om de 
identiteitsgebonden zorg hierbij te behouden. We moeten aansluiten bij onze 
inwoners. Hiernaast is het noodzakelijk om de kwetsbare doelgroepen (hoe klein ze 
soms ook zijn) niet uit het oog te verliezen. 
 
Andere belangrijke aandachtspunten: 

– armoedeval 
– schuldhulpverlening 
– fit en gezond 
– gezinsloket 
– praktijkondersteuning huisartsen 
– jongeren en de Jeugd GGZ 
– geriatrie 
– respijtzorg voor mantelzorgers 
– vergeet ook de drank en drugsproblematiek niet 
– integrale samenwerking tussen de eerste en tweedelijns zorg 

 
Tot slot wordt er in de perspectiefnota voorgesteld om een regionale taskforce in te 
richten ter voorkoming van fraude. Graag willen we hier als raad in de voorbereiding 
en tijdens dit proces betrokken worden, bij voorkeur ook via de Denktank Sociaal 
Domein. 
 
Zojuist sprak ik over preventief beleid in het sociale domein. Daar speelt cultuur en 
sport ook een belangrijke rol. Straks wordt er een motie ingediend m.b.t. de 
harmonisatie van het sportbeleid. Het is belangrijk dat mensen bewegen, ergens bij 
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horen, positieve energie krijgen. Iedereen hoort daar ook bij, inclusie. Ook de 
individuele sporter. Wij zijn benieuwd of deze raad de motie straks ondersteund. Op 
het gebied van cultuur geldt hetzelfde. Muziekonderwijs bijvoorbeeld. Laat mensen 
samen maar ‘harmonische herrie’ maken.  

Toch een belangrijke vraag in dit kader. U weet allen dat het contract met Laco 
eindigt in 2024. Een sporthal, een zwembad. Ik verzoek u daarover nu al snel met 
gedachtenvorming te komen. Kunnen we zaken combineren? Wij vinden het erg 
belangrijk dat zwemonderwijs blijft. Een energie-technisch duurzaam gebouw met 
sporthal, zwembad etc. Maar ook met een kantine zonder alcohol. Graag uw reactie 
in dezen. 

 

Hard domein 

Er is voortdurende aandacht voor verkeersveiligheid nodig, vooral ook fietsveiligheid. 
Werk maken van vrij liggende fietspaden en rode fiets-suggestie stroken. Neem dit 
altijd mee bij renovaties, zeker omdat we voor de huidige 5 jaar 15 ME extra hebben 
gevoteerd. Graag een reactie. 

Ook over het woonbeleid willen we graag meedenken.  Modernisering van 
woonbeleid: flexibiliteit in woonvormen, generatie wonen, tiny houses, 
landgoederen/buitenplaatsen. Graag denken we mee over de inhoudelijke 
harmonisatie van het welstandsbeleid, bijvoorbeeld over welstandsarm bouwen. Ook 
CPO willen we snel aandacht gaan geven. Straks wordt daar een motie voor 
ingediend. 

Mensen, we moeten werk maken van bouwplannen die al jaren ‘in de pen’ zitten, 
maar niet op gang komen: denk aan Tuil, Ophemert, Waardenburg, Haaften, Beesd. 
College graag extra inzet/aandacht voor onze afdeling RO. Wat kunt u beloven? 

In het verleden hebben wij bij recreatie ook camperplaatsen genoemd. We hebben 
er enkele. Moeten er dat niet meer worden? We hebben een mooie gemeente, een 
prachtig landschap. Laat mensen daar maar van genieten. Denk hierbij ook aan 
gebiedsmarketing. 

We moeten gaan werken aan de gebiedsvisie Waardenburg, dit in het kader van de 
MIRT/A2. Denk na, wat kunnen wij bieden aan meekoppelkansen. Maak helder wat 
wij te bieden hebben m.b.t verplaatsen op-/afrit. 

 

Economisch en algemeen domein 

Ik moet het kort houden. Wij dienen een motie in om te onderzoek om extra 
middelen te zoeken voor extra inzet in het economische domein. Ondernemers, ook 
nieuwe, hebben dat nodig. Ook voor deze motie vraag ik uw ondersteuning.  
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Daarnaast vragen wij indringend aandacht voor onze winkelomgevingen, er wordt 
gewerkt aan de leegstandsverordening (naar woord). Het doel is leegstand te 
verminderen. Graag denken wij met u mee.  

Ook vragen wij aandacht specifiek voor een eerlijkere verdeling van gemeentelijke 
bijdragen in de regio. Concreet dienen we een motie in met die vraag rondom de 
VRGZ, daaraan koppelen we de vraag voor extra aandacht voor onze 
brandweervrijwilligers. 

 

Resumerend, 

De perspectief nota biedt perspectief richting de toekomst. Daar moeten we 
ontzettend blij mee zijn. 

Ik ben niet blij met het maakbaarheidsdenken. Het gaat ons niet lukken om het leven 
op aarde volmaakt te krijgen. De genoemde voorbeelden in het begin van onze 
bijdrage onderstrepen dat. 
 
Als Christen is het zo mooi u deelgenoot te maken van ons geloof. Ik geloof dat God 
alles in Zijn hand heeft. Het gaat om Zijn eer. Ik zou u zo graag laten ervaren wat het 
christelijk geloof kan betekenen voor u. Leven volgens de tien geboden zou zoveel 
vrede geven op aarde en ook in West Betuwe. Mensen, er is een leven na de dood. 
We moeten daarvoor voorbereid zijn. Ik raad het u indringend aan.  
 
Geacht college, griffie, collega’s en ambtenaren, dank voor jullie inzet. Gods zegen 
toegewenst. 

Vorig jaar zei ik : “We zijn trots, met al onze inwoners, dat we West Betuwenaren 
zijn.”  Ik herhaal het graag. 

 

Lourens van Bruchem, 

SGP West Betuwe 

8 juli 2020 


