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Bestuursrapportage en begroting 2021 

 

Geachte burger en ondernemer, college, collega raadsleden, ambtenaren het doet me goed 

om weer hier te staan en positief te kunnen en mogen zijn. 

Als (groot deel van de) coalitie zijn we nu bijna 3 jaar bezig. Oprecht kan ik zeggen dat wij 

dat doen voor onze mooie gemeente. Als je van opruiende politiek houd moet je niet 

plaatsnemen in een coalitie. Daar staat samenwerking centraal en geven en nemen. Dat is 

niet altijd leuk; niet altijd makkelijk, maar dat maakt niet uit; daar gaat het niet om; We 

doen het voor onze gemeente. 

Vorig jaar moesten we met de nieuwe coalitie heel stevig optreden. Nu mogen we een 

beetje trots zijn. Ik verwijs eerst naar tabel op pagina 54 van de Tweede 

Bestuursrapportage. Van de 35 + 2 bezuinigingsposten (voor 2021 zijn er 24 groen, 10 

oranje en 3 rood). Van de oranje geldt voor de meeste dat ze pas vanaf 2022 zouden 

worden meegenomen. Wij als SGP-fractie vinden dit knap! Wethouder, hoe is dat proces 

gevallen binnen de organisatie? Enig inzicht op afstand voor ons zou wel mooi zijn. Hebben 

we onmogelijke zaken gevraagd? Als tweede verwijzen we naar de de sluitende meerjaren 

begroting. Als coalitie vinden we het ontzettend belangrijk dat wij geen financiele ellende 

naar de toekomst schuiven! Ik kan met u allen concluderen dat dit ook lukt. Een prachtig 

resultaat. Een grote inzet en een sluitende meerjarenbegroting, wel met rosico’s. 

Gisterenavond in de auditcommissie vertelde de accountant ons: “knap waar de gemeente 

nu staat met alle processen die ingericht zijn na de fusie; zeker ook heel knap hoe de 

financien op orde zijn. Door de accountant en de gemeente en BWB wordt ook veel 

aandacht aan IT-security gegeven.”  

Dat brengt me bij een volgende punt: Fraude, misbruik/oneigenlijk gebruik. Wij als raad 

moeten daar onze verantwoordelijkheid voor nemen. De raad moet b.v. het misbruikbeleid 

van onze gemeente vorm geven. College wanneer verwacht u daarvoor de voorstellen aan 

ons aan te bieden? 

 

Sociaal domein (onze inwoners) 

Wij vinden het belangrijk dat wij we als gemeente aandacht hebben voor maatwerk. Wij 

moeten dicht bij de mensen staan die hulp nodig hebben. Ik ben blij te constateren dat dat 

nog steeds zo is; dat onze ambtenaren dit ook doen. Wij vragen ook weer aandacht voor 

armoedeval. Gezinnen, mensen die opeens buiten bepaalde regelingen vallen. Pas ook hier 

maatwerk toe.  

Hierbij nog een oproep aan de gehele raad. Gezamenlijk hebben wij het beleid voor het 

sociale beleid vastgesteld. We hebben daar bewust keuzes voor gemaakt: namelijk dat we 

investeren in de voorkant, zodat we op termijn hiervan de voordelen gaan pakken. We 
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maken onze samenleving robuuster. Het duurt jaren voordat we hier de vruchten van gaan 

plukken. Laten we dit volhouden met elkaar. 

In de dekking van de begroting nemen we de 25% extra mee. Dat vinden we stoer. Onze 

overheid geeft ons extra taken. Zij moet daar verantwoordelijkheid voor nemen. Wij 

onderstrepen dus: overheid neem uw verantwoordelijkheid. Wij kunnen dat doen omdat we 

ondanks deze 25% toch een sluitende meerjarenbegroting hebben. Wij als kleine en grotere 

fracties met landelijke linken moeten dit signaal ook geven in Den Haag! 

Ik ben ook blij te mogen constateren dat ook in deze corona-periode de mensen weer 

energie hebben. Er zijn dorpsplannen gemaakt. Samen. Gelukkig kunnen wij initiatieven hier 

en daar financieel ondersteunen.  

 

Bouwen en Grex 

Deze coalitie heeft beloofd veel voor te bereiden om te kunnen gaan bouwen. We zijn 

continue bezig geweest om ons college te ‘duwen’ met voorstellen, met vragen, met 

woorden. We zien resultaat. Dat hebben wij allemaal ook in de laatste raadsvergadering 

gehoord. Wij mogen ietsje blijer zijn dat er nu echt stappen worden gezet. Ik hoor de 

wethouder worstelen met de bezetting van o.a. de afdeling RO. Het college doet er veel aan 

om extra mensen te krijgen. Ze zijn er niet! Extra geld heeft geen nut. Dus creatief een 

project uitbesteden waarbij een ontwikkelaar veel taken van de gemeente compleet op zich 

neemt is nu verstandig. Kan de wethouder aangeven of dat kan en hoevaak dat (relatief) 

mogelijk is? 

Wij hebben stevig aandacht gevraagd voor de mogelijkheid tot generatie-woningen. Dat kan 

gelukkig. Hoe mooi is het om samen te kunnen wonen op 1 erf. Nu lijkt dat zich te beperken 

in het beleid tot hoofdgebouwen, geef ruimte op erven waar dat kan. Goed voor het sociale 

domein, goed voor de meerdere extra woningen. Wethouder, heeft u onze bedoeling 

begrepen?  

De landelijke overheid wil ook bouwen. Veel middelen worden beschikbaar gesteld. Ik weet 

dat wij binnenkort hierover gaan spreken. Kan de wethouder al iets duidelijk maken wat wij 

met de extra gelden kunnen extra (laten) doen? 

Grex blijft een groot risico. Al mogen we als gemeente nu blij zijn dat we gronden hebben. Ik 

heb het gevoel dat we er alles aandoen om de risico’s te reduceren. Neem de raad hierin 

nog meer mee. We denken graag mee. De randweg rondom Geldermalsen is in dit kader 

ook een dingetje. Laten de tweede Lingebrug gelijk meenemen. Afmaken ook die laatste 

fase. 

 

Wegenbeheer; die vrijval van 500.000 euro. Dat is een fors bedrag. We hebben bij de laatste 

begroting een groot bedrag gevoteerd voor de komende jaren om achterstallig onderhoud 

weg te werken. Verwacht u dat wij in 2022 wel de planning gaan realiseren? 
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Bomen en groenbeheer 

Anderen hebben hier ook op gewezen. We willen uiteraard een groene gemeente zijn. Als 

SGP willen we niet minder boom, maar soms wel minder bomen, echter alleen als bomen 

andere bomen in de weg staan, de veiligheid van onze inwoners maar ook van ‘onze bomen 

dokters’ niet in het geding is. Inderdaad moeten we niet doorslaan, wij dienen het 

amendement Bomen dan ook mede in. 

Groenbeheer is ingewikkeld. Persoonlijk zie ik een verbeterende lijn. Uiteraad weten wij dat 

het soms echt niet goed is, maar het wordt wel opgepakt. Wij zien daarin een lerende 

organisatie. In het algemeen vinden wij ook de begraafplaatsen er netjes bij liggen.  

 

Harmonisaties 

Wat is er veel geharmoniseerd! Het lijkt erop dat wij ons onvoldoende realiseren hoeveel 

werk is er verricht. De nieuwe gemeenteraad heeft daar in ieder geval geen last meer van.  

Trots op de harmonisatie sport. In veel fusiegemeenten is dat absoluut niet nog niet 

geregeld. Dit proces, we zeiden het enige weken geleden ook al, is goed gegaan. 

Ik weet dat wij zeker niet alles goed doen. Ik proef wel dat een ambtenaar of afdeling het 

verschil voor ons kan maken. Geef graag de complimenten door! 

 

Communicatie 

Communicatie met de burger en de ondernemer. Dit bliijft zo bijzonder moeilijk. Hoe nemen 

wij de burger mee? Het lukt ons niet, met al onze moderne middelen om iedereen te 

bereiken. Wij kunnen allemaal lezen, maar het lijkt erop dat velen niet meer de moeite 

nemen om een mail, een advertentie, informatiepagina te lezen. Hier ligt een bijzonder 

ingewikkelde uitdaging. Aan de andere kant moeten wij ervoor zorgen onze aller achterban 

te informeren; dat moet uiteindelijk een positief effect kunnen geven, dus ook in de woon-

omgeving van onze achterbannen. 

 

Vuurwerkvrije zones 

Wat heb ik een hekel aan vuurwerk. Al weet ik dat ook ik jong ben geweest. Toch is het niet 

fijn voor de meeste mensen en dieren. Zijn er fracties in ons midden die met ons het college 

zouden willen oproepen tot meer vuurwerkvrije zone’s rondom b.v. zorgcentra, woningen 

van ouderen, monumentale gebouwen, kerken? 
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Zo zijn er nog veel meer belangrijke onderwerpen, bv de fietsknelpunten, 

ouderenhuisvesting, omgevingswet. 

 

Ik laat het hierbij. Ik hoop een constructieve avond. Samen het goede zoeken voor de korte, 

maar ook de langere termijn voor onze ondernemers en onze inwoners van onze prachtige 

gemeente West Betuwe. 

Ik kan dat niet alleen. Ik bid God om kracht en wijsheid. Ik bid ook voor u om die kracht en 

wijsheid. Die echte Wijsheid geeft perspectief voor de eeuwigheid. 

 

Ambtenaren, collegeleden, collega’s dank jullie wel. 

 

Namens de SGP-fractie, 

 

Lourens van Bruchem 

 

 

 

  


