Raad programmabegroting 9 november 2021
Voorzitter, de 2e Bestuursrapportage en de programmabegroting laten een mooi positief beeld zien
van de financiële positie van onze gemeente West Betuwe. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor.
Deze resultaten zijn niet vanzelfsprekend en het is dan ook goed om maar eens nadrukkelijk op te
merken dat onze gemeente het goed doet als nieuwe heringedeelde gemeente. De harmonisatieprocessen zijn nagenoeg afgerond en we zien mooie zwarte cijfers in de begroting. Een compliment
aan alle betrokkenen is zeker op zijn plaats.
De bestuursrapportage laat een positief beeld zien en de mee- en tegenvallers zijn duidelijk in beeld.
Het is goed te constateren dat steeds meer zaken op groen komen te staan. Opvallend zijn natuurlijk
de hoge kosten bij het sociaal domein en jeugd. We zijn ermee bekend en ik kom er zo nog op terug.
Nog niet opgenomen zijn de nieuwe posten voor sport, cultuur en cpo beleid. Allemaal zaken door de
ChristenUnie aangedragen en we zijn uiteraard zeer tevreden dat dit verwerkt kan worden. Een
positieve aanvulling valt dan nog te verwachten vanuit de september circulaire. Al met al een mooie
rapportage. Nogmaals onze dank en complimenten.
Dat geldt ook voor de programmabegroting. Een duidelijk overzicht en het geeft ons een goede inkijk
in de financiële positie van de gemeente. Een meerderjarenbegroting die sluitend is. Mooie prestatie
van verantwoord beleid. Mooi dat het zo in maart doorgegeven kan worden aan het nieuwe bestuur
van de volgende raadsperiode.
Opvallend dat het college de compensatie voor het sociaal domein en de jeugdzorg voor de volle 100%
opvoert in de begroting, terwijl de opdracht van het Rijk is dit voor 75% te doen. We hebben respect
voor de durf van de wethouder en het hele college om dit te verdedigen. Iets waar we als raad ook
steeds om gevraagd hebben. We nemen de kosten voor 100% mee in de begroting, dus doen we dat
met de compensatie van het Rijk ook. Diverse moties zijn daarvoor eerder ingediend en is via de VNG
gelobbyd om druk te zetten bij het Rijk. De hoge kosten voor de gemeenten zijn een landelijk probleem
en uitsluitsel zal er eerst zijn wanneer er een nieuwe regering is. Wij geven als gemeente nu wel weer
een duidelijk signaal af, waar onze fractie volledig achter staat. Bijzonder mooi is, dat de
meerjarenbegroting sluitend blijft als ipv de 100% er wel maar 75% opgevoerd wordt. Dat maakt dat
we er met deze begroting sterk voor staan.
Voorzitter, we hebben alle reden om dankbaar te zijn. We kennen weliswaar de nodige zorgen in ons
land en in onze gemeente, maar tegelijk beseffen we dat wij in een welvarend land leven, veilig en in
vrijheid en in een stabiele situatie. In onze kerken vierden we de afgelopen week dankdag waarbij we
de dank uitspraken voor alle zegeningen die we dagelijks mogen ontvangen. Gods zegen wensen we
alle medewerkers ook toe.
Voorzitter, dan wil ik twee onderwerpen er nog nader uitlichten. Het groenbeheer en de woningbouw.
Zaken die onze inwoners allen direct raken en dus onze aandacht verdienen.
Voor de woningbouw heeft de ChristenUnie de laatste tijd enkele moties ingediend met het doel tot
woningbouw in iedere kern te komen. Met name voor de behoefte van de inwoners in de eigen
woonplaats, het versnellen van de processen, de mogelijkheden voor CPO projecten en de aandacht
voor sociale woningbouw. Mooi dat al deze moties aangenomen zijn, maar leveren ze ook wat op. Dat
horen we graag van de portefeuillehouder. Zijn er gebouwen of locaties in beeld waar actief begonnen
kan worden met sociale woningbouw? Zijn er aanvragen binnen voor CPO projecten en hebben we
locaties waar e.e.a. gerealiseerd kan worden?
We begrijpen dat er een onderbezetting is op de afdeling ruimtelijke ordening en er nauwelijks aanbod
is van gekwalificeerde mensen op dit vlak. Dat leidt tot vertraging van projecten. We willen het college
oproepen om er alles aan te doen om hiervoor oplossingen te bedenken, want de nood is hier hoog.
Tenslotte het groenbeleidsplan. De ChristenUnie heeft hier de laatste tijd de nodige aandacht voor
gevraagd. Dank voor de antwoorden op onze schriftelijke vragen en voor het agenderen van het

onderwerp in een vorige oordeelsvormende raadsvergadering. Het doet ons goed te merken dat het de
andere fracties en het college ook interesseert en we met elkaar van mening zijn dat het beleidsplan
bomenbeheer bijstelling behoeft. Met die wetenschap heeft onze fractie een amendement gemaakt
om er concreet invulling aan te geven. Een amendement dat breed gedragen wordt doordat meerdere
fracties van harte mee ondertekenen.
Met het voorlezen van het amendement en toelichting wil ik onze gedachte hierbij verder verwoorden.
Amendement …….
Voorzitter, tot slot, niet alleen woorden, maar ook daden. Vorig jaar hebben wij een boom cadeau
gedaan aan de gemeente. De ChristenUnie zet de verdubbelaar in. U krijgt er vandaag twee van ons.
Om het belang van een echt groene gemeente nog maar eens te onderstrepen!

