
 
Voorzitter, 
 
Vanavond bespreken we de begroting 2022, de meerjarenraming en de 2e bestuursrapportage. Veel 
cijfers, plussen en minnen. Soms zorgen, soms meevallers. Denk niet dat we ze hier moeten herhalen. 
Na het dekkingsplan ziet het begrotingssaldo 2022 van € 278.000 er positief uit. Omtrent de 
meerjarenbegroting houden wij nog steeds zorgen.  
Op dit moment ontbreekt op heel veel plaatsen in Nederland het 
basisfundament: een gezonde financiële situatie waarbij structurele lasten 
betaald kunnen worden door structurele inkomsten. Dat fundament is in 
de afgelopen jaren met grote klappen onder de gemeenten weggeslagen, ook in West Betuwe. 

Om de meerjarenbegroting structureel en reëel in evenwicht te houden is nog steeds extra structureel 
geld uit Den Haag nodig.  
 
Krachtig Besturen is ook durf en lef hebben om juist in deze uitdagende tijd een andere visie te 

hebben. Onze fractie heeft zich telkens hard gemaakt voor de oproepen en moties van Raden in 

Verzet.  

En hoewel een meerderheid van deze raad zich daar niet in kon vinden is het college ons idee gaan 
omarmen dat er verzet moet zijn tegen de houding van het demissionaire kabinet. Zoals in juni jl. door 
het voorstemmen voor de motie “Zonder geld geen gemeenten”, welke overigens door 97,5% van de 
gemeenten is gehonoreerd! 
Maar ook door mede ondertekenen van de brief aan de kabinetsformateur in Den Haag.  
Het Rijk adviseert het extra incidentele geld voor jeugd vanaf 2023 voor 75% te begroten. Maar nog 

steeds is er sprake van incidentele middelen en geen structurele middelen. 

Het feit dat het college ervoor kiest om de volledige jeugdgeld inkomsten te begroten, toont lef. Daar 

staat onze fractie volledig achter!  

Jeugdzorg blijft een zorgenkind en de verzorging uit den Haag blijft uit.  

De verandering van de jeugdzorg is ingang gezet, we hopen dat dit de nodige positieve effecten gaat 

hebben op onze begroting. Dat de kosten voor de baten uitgaan gaat hier zeker op. Spannend, gedurfd 

en niet zonder risico. 

Maar wij durven risico’s te nemen en hebben vertrouwen in een goede afwikkeling van de herverdeling 

gemeentefonds. Daarom zullen wij ook niet instemmen met de motie van Groen Links om 

geïnformeerd te worden over de stand van zaken in april 2022 en nu al te beslissen om het beleid aan 

te scherpen. Dit geeft blijk van weinig vertrouwen in het huidige beleid en houdt op geen enkele manier 

rekening met de beslissingen die in Den Haag genomen gaan worden. Als van daar geen extra geld 

komt moet elke gemeente in Nederland zich heroriënteren. Daarbij komt dat we op 16 maart 2022 nog 

een feestje van de democratie hebben en we mogen gaan stemmen. U neemt nu alvast een voorschot 

op de uitslag. Dit lijkt ons niet gepast. 

Het sportbeleid is geharmoniseerd. We zijn heel blij met de extra middelen hiervoor. Het beleid moet 

nu handen en voeten gegeven worden. En hoewel dit nog een grote uitdaging zal zijn, hebben wij er 

vertrouwen in dat ook dit traject op een goede manier gelopen gaat worden. Iedereen betrokken en, 

indien nodig, met oplossingen op maat. 

Als Dorpsbelangen hechten wij aan gezonde en bruisende sportclubs en actieve verenigingen op alle 

fronten. Dat wij hier als gemeente in investeren en ondersteunen is voor ons niet meer dan vanzelf 

sprekend. 

Wij roepen het college op om knelpunten vroegtijdig aan te geven en hiervoor samen met de raad 

oplossingen aan te dragen. Zodat vrijwilligers en leden van clubs gemotiveerd en geënthousiasmeerd 

blijven.  



Gelukkig komt het kernenbeleid op stoom. We zien, ondanks Corona, de eerste versies van de 

Kernagenda’s verschijnen in meerdere kernen. Een dik compliment voor organisatie en natuurlijk ook 

onze inwoners. Dit geeft vertrouwen om kerngericht werken een maatstaf in onze mooie gemeente te 

laten zijn.  

Onze zorgen over de woningbouw blijven bestaan. Zeker als we horen dat de ambtelijke capaciteit 

tegen zijn grenzen aanloopt. 

Vandaar ook ons amendement hierover, beter duur als niet te koop zou ik bijna zeggen en in dit geval 

durf ik dat ook. We hebben onze inwoners beloofd in alle kernen te bouwen en ook in het Bidboek is dit 

door onze inwoners als nummer een aangedragen. Dit moeten we dan ook waarmaken. Of het nu gaat 

om grote projecten, gedragen door ontwikkelaars of kleine projecten zoals CPO’S, zorg dat ze 

doorgang kunnen vinden. Zorg voor invulling van de vacatures. Huur mensen in en zorg gelijktijdig dat 

onze afdeling vergunningen handen en voeten krijgt. Om dit te verwezenlijken is het nodig dat de 

nieuwe mensen tijd krijgen om de nieuwe afdeling handen en voeten te geven en de lopende projecten 

door inhuur doorgang vinden. Eerder hebben we gehoord dat het 2 jaar zou duren alvorens de 

organisatie op poten zou staan. Wij zien dat daar meer tijd voor nodig is. Aan de andere kant willen we 

onze beloften nakomen en daar waar mogelijkheden zijn bouwen. Dan mag de capaciteit van de 

organisatie geen enkele belemmering zijn. 

Er ligt een eerlijke begroting voor ons waaruit we verder kunnen bouwen naar de toekomst. Met andere 

woorden: de trein rijdt, zorg dat er geen rails opgebroken zijn zodat we verder kunnen rijden. Het hoeft 

nu nog geen sneltrein te zijn, maar we willen wel de ambitie hebben om dat te worden. Dus we moeten 

een dusdanige trein hebben die dat aan kan. Dat we gas kunnen geven en door kunnen gaan, want het 

gaat erom dat we nu kunnen gaan versnellen naar de realisatie van plannen. Dan komt er iets van de 

grond. Denken in mogelijkheden en niet, wat ik teveel hoor, in onmogelijkheden. Als we dan ook nog de 

benodigde meerdere structurele middelen van het Rijk krijgen waar we als gemeenten recht op hebben 

dan stomen wij op naar een prachtig West Betuwe! 

Voorzitter, ik ga afronden. Ondanks al onze zorgen en aandachtspunten wil ik het college 

complimenteren met deze begroting waaruit durf straalt en de bereikte resultaten, ondanks alle 

hobbels die je bij elke samenvoeging van gemeenten tegenkomt. In de Romeinse tijd, de tijd van Astrix 

en Obelix zou leider Van Bezooyix op een wapenschild triomfantelijk door de raad naar buiten worden 

gedragen….. 

Ik dank u. 

 

 


