Voorzitter, vorig jaar november zaten we bijeen om flinke bezuinigingsmaatregelen te behandelen. We
hadden toen een groslijst van meer dan 50 keuzes om een heel fors bedrag te moeten bezuinigen. Dat
leek (wel) een onmogelijke opgave. Als ik nu de voorliggende stukken lees dan is er erg hard gewerkt
om meer in controle te komen en met een heel mooi resultaat… maar we zijn er nog niet…
Tijdens de bezuinigingsronde van vorig jaar was het bezuinigen op sociaal beleid voor ons
onbespreekbaar. Voorzitter, en dat is het nog steeds.
Voor de PvdA was, en is het allerbelangrijkste dat we niet gaan bezuinigen op ons sociaal beleid.
Neem nou onze 120% regeling op de bijstandsnorm voor minimabeleid, dit is voor ons echt geen
bespreekstuk, ja enkel om te zeggen dat we deze sociale beleidsregel handhaven omdat die we
koesteren.
We mogen ook best wel trots zijn dat we in staat zijn om een goed sociaal beleid te kunnen voeren in
West Betuwe juist omdat we daar geld voor hebben met elkaar.
Maar het lijkt er ook wel op dat we de beschikbare middelen onvoldoende inzetten voor “het bouwen
aan de sociale kracht” het beleid dat we vorig jaar hebben ingezet of in ieder geval dat het al
voldoende merkbaar is bij onze inwoners.
Juist omdat we een goed beleid hebben en daarbij de middelen beschikbaar hebben, zou ik echt niet
willen laten gebeuren dat de gelden voor minimabeleid niet volledig worden besteed. Straks gaan we
misschien wel een discussie voeren om die middelen in te willen gaan zetten voor andere
onderwerpen zoals bijvoorbeeld het financieren van de moties van vanavond. Ik hoop dat de
portefeuillehouder me kan geruststellen.
Voorzitter, kort samengevat, voor de PvdA is het echt onbespreekbaar dat de budgetten die bedoeld
zijn voor het sociaal domein gebruikt zullen worden voor eventuele tekorten op andere onderwerpen.
Voorzitter, we zien dat het college echt alles op alles zet… of eigenlijk inzet… om de woningbouw een
ware boost te geven. Ik kan het niet genoeg benadrukken dat de PvdA er op staat dat er sociale- en
echt goed betaalbare woningen in West Betuwe gebouwd zullen worden. Voor de PvdA is dit namelijk
een speerpunt. De laatste jaren zien we dat er vooral veel dure en voor onze inwoners meestal
onbetaalbare woningen zijn gebouwd. We hebben vooral voor de overloop van de randstad gebouwd
maar daar mag wat ons betreft best de rem nu eens op. Het zou echt mooi zijn als we voldoende
sociale huur en betaalbaar kunnen bouwen, juist ook voor onze inwoners. Graag hoor ik van de
portefeuillehouder of dit voldoende is gewaarborgd voor de komende jaren.
Verder kunnen we allemaal lezen dat we gelukkig bestemmingsreserves voor
duurzaamheid hebben. Volgens de PvdA is het hoognodig dat we inwoners op weg helpen met het
verduurzamen van hun huizen, extra inzet op het energieloket is waarschijnlijk snel nodig. Nu de
gasprijzen zo bizar zijn gestegen, moeten we wat de PvdA betreft alles op alles zetten om onze
inwoners te helpen en om energiearmoede te voorkomen.
Wat ons verder opviel voorzitter, is dat er bij de veilige fietspaden eigenlijk helemaal niet meer wordt
gesproken over een veilige fietsroute bij de Boutensteinseweg tot aan de kruising bij de sportvelden.
We hebben toch meermaals over een veilige fietsroute gesproken langs de Boutensteinseweg,
waarom vind ik dit onderwerp niet meer terug bij de aanpak vóór veilige fietspaden?? Of heb ik hier
soms overheen gelezen? Hierover hoor ik graag de reactie van de portefeuillehouder.
Voorzitter, natuurlijk hebben we vragen en heb ik een aantal aandachtspunten zojuist ook voorgelegd.
Maar over het algemeen kan de PvdA alleen maar complimenten uitdelen over het voeren van ons
financieel beleid. We zien in de begroting dat de reserves nu ook gelukkig weer worden aangevuld,
maar er moet ook nog wel veel gebeuren om uiteindelijk weer een goede reservepositie te hebben. De
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risico’s zijn goed in beeld gebracht en afgedekt. De risico’s zijn natuurlijk zeker nog wel zorgpunten.
Maar dat we ze in beeld hebben en we ze afdekken waar nodig, dat geeft vertrouwen.
Gelukkig zijn we op veel onderwerpen ook wel op stoom in West Betuwe en worden die zaken
uitgevoerd die we eerder hebben afgesproken met elkaar. Voorzitter, daar mogen we ook wel even bij
stilstaan. Het college en de ambtenaren hebben echt veel in gang gezet en ook al veel weten te
bereiken in de afgelopen collegeperiode. En dat was zeker geen gemakkelijke opgave, neem
bijvoorbeeld de harmonisaties van de voormalige gemeente, deze hebben ontzettend veel gevraagd
van het college en de ambtelijke organisatie. Hierin zijn we ver gekomen en de aankomende jaren zijn
wat de PvdA betreft dan ook bedoeld om verder te werken, om een goede sociale gemeente te kunnen
blijven waar onze inwoners echt voorop staan.
Tot zover de eerste termijn voorzitter,

