
Raad 4 juli 2022. 

Geachte voorzitter, college, leden van de Raad en inwoners van West Betuwe.  

(De algemene beschouwingen van de fractie van de ChristenUnie in West Betuwe, kijkend naar de jaarstukken, de 1e 

bestuursrapportage en de perspectiefnota zoals die zijn aangeboden door het college van Burgemeester en 

Wethouders van onze gemeente.)  

Voorzitter, de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar hebben grotere veranderingen als gevolg gehad, 

dan wij misschien wel hadden voorzien. Dat geldt zeker ook voor onze eigen fractie. We kennen de feiten, 

een nieuwe coalitie met college is gevormd en we mogen nu gezamenlijk (gemeenteraad, college en 

ambtelijke organisatie) gaan werken aan de verdere opbouw van onze gemeente West Betuwe. Een mooie 

en uitdagende taak, waar we ons graag voor inzetten. We hebben een mooie gemeente en een 

waardevolle gemeenschap. Wij denken daar een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren, werkend 

vanuit onze christelijke identiteit, in de overtuiging dat wat onze God in zijn Woord en zijn wijsheid aan ons 

leert, goed is voor de hele gemeenschap. Wie weet tenslotte beter wat nodig is voor ons welzijn, dan de 

Maker / de Schepper zelf. Al zeer vele jaren ervaren we Gods zegen en in dat vertrouwen werken we verder 

in deze nieuwe raadsperiode. 

Voorzitter, onze dank voor de aangeleverde documenten. Het is weer duidelijk en overzichtelijk en we 

hebben er goede uitleg bij gekregen. Een eerste perspectiefnota van dit nieuwe college en een nieuw 

coalitieprogramma. Via deze perspectiefnota en het college uitvoeringsprogramma (CUP) wordt de 

vertaalslag gemaakt van het coalitieakkoord naar acties en gestelde doelen in geld en tijd. 

De ChristenUnie is enthousiast over het beeld dat de meerjarenbegroting 2022 - 2025 laat zien. De 

financiële startsituatie is uitstekend. De meicirculaire maakt dit beeld nog positiever en zo ontstaat een 

groei van de reservepositie naar circa 10 miljoen in 2026. Vervolgens laten we de begroting voor 2026 open 

staan met een negatief saldo, dit vooral als signaal naar het Rijk. Dat lijkt ons ook belangrijk om af te geven. 

We hebben voor de komende jaren grote ambities en het hoofddoel is om in beweging te komen in de 

omslag naar kerngericht werken. Een mooie uitdaging die we met elkaar zeker kunnen realiseren. 

Belangrijk en waardevol voor al onze kernen die één mogen zijn in verscheidenheid. En dat met elkaar 

verbonden door ons prachtige buitengebied. We verwachten ook veel van de nieuwe portefeuille 

platteland en alles daar aan gerelateerd.  

We hebben als ChristenUnie enkele jaren op rij steeds aandacht gevraagd voor het behoud van bomen en 

voldoende nieuwe aanplant. Dat is succesvol gebleken en we zijn daar blij mee. We gaan voor een klimaat 

adaptief bomenbeleid. De laatste weken ben ik naar verschillende bijeenkomsten geweest, mede 

gerelateerd aan het platteland. Enkele daarvan waren op het Geofort in onze gemeente. Klimaatadaptatie, 

Instituut voor Natuureducatie en heel recent Gonzend Rivierenland. Naast ons bomenbeleid zag ik mooie 

voorbeelden hoe we de diversiteit in ons landschap kunnen verbeteren en versterken. Onze wethouder 

platteland was de eerste die het Manifest van Gonzend Rivierenland ondertekende en wij hebben ons daar 

gemotiveerd bij aangesloten. We roepen het college hierbij op om het niet alleen bij woorden te laten, 

maar ook serieus werk te maken van bio diversiteit in ons landschap. Dan komen we als vanzelf bij onze 

kernen. Daar zien we graag een grotere inspanning bij het groenbeleid om tot een hoger niveau te komen. 

We horen veel klachten van inwoners en zien zelf de soms troosteloze bloemperken en groenstroken. Geen 

kleurrijke bloembakken meer, wel veel overhangend groen en uitdijende hagen die halve trottoirs afsluiten. 

Net als bij het bomenbeheerplan hebben we dit beleid ook zelf vastgesteld. Maar nu er weer wat financiële 

ruimte is, pleiten wij ervoor om hier de komende tijd wat extra op in te gaan zetten. (Motie met coalitie).  

Bij het nieuwe beleid verwachten we veel van de nieuw aan te stellen subsidioloog. Belangrijk ook voor 

onze verenigingen om hier voordeel te behalen. Het landelijk project “meer muziek in de klas” willen we 

nog eens onderstrepen, belangrijk voor onze jongeren op het vlak van cultuureducatie. Daarnaast vragen 

we de dringende aandacht voor het lokale muziekonderwijs tbv de muziekverenigingen. Met de 



harmonisatie zijn er grote verschillen ontstaan t.o.v. de oude situaties. De één staat te juichen en een 

ander, zoals Stichting Mol, wordt serieus in haar voortbestaan bedreigd. De muziekverenigingen hebben 

het na coronatijd niet gemakkelijk en wij willen hen steunen, omdat ze van grote betekenis zijn voor de 

lokale gemeenschap. 

Het kerngericht werken hebben we tot nieuw beleid gemaakt en het is van belang om de uitvoering hiervan 

goed te begroten. Op pagina 15 van de perspectiefnota wordt dit correct gedaan. Een dikke streep zetten 

we hier onder punt 9, het aanjaagteam voor wonen. De vraag is groot, de nood hoog, dus alle hens aan 

dek. Vraag: Komt er in dit team ook een duidelijk herkenbaar loket voor CPO aanvragen? We hebben 

eerder al eens een motie ingediend en burgerinitiatieven willen we toch steunen. We zien ook graag terug 

dat er meer ruimte komt voor mantelzorgwoningen en daarbij verruiming en vereenvoudiging van 

vergunningverlening!  

Belangrijk aandachtspunt is een eerlijke energietransitie: komt er aandacht voor snellere verduurzaming 

van huurwoningen en gaan we afspraken maken met de corporaties daarover? 

Ook een opmerking bij punt 7, Onderzoek verhogen kostendekkendheid begraafplaatsen. Goed dat er 

gekeken wordt naar de manier van werken en of er participatie mogelijk is vanuit de gemeenschap. Het 

mag wat ons betreft niet leiden tot een verhoging van de begraaflasten. 

Onder punt 10 is het goed om een aantal zaken in onze organisatie goed te onderkennen. We hebben te 

maken met een moeilijke arbeidsmarkt, des te meer een reden om te zorgen dat we aantrekkelijke 

werkgever zijn en goede mensen weten vast te houden. De innovatieve aanpak en het instellen van een 

flexibele schil zullen ons daarbij naar verwachting helpen. 

Wat we nog wel missen is het thema “Zorg voor elkaar”. We denken dan aan schuldhulpverlening, 

buddyprojecten voor o.a. statushouders. Mag dat meer aandacht? Armoede neemt toe. We merken het 

aan concrete praktijk situaties. 

De ChristenUnie is tevreden met het voorgestelde structurele nieuwe beleid zoals verwoord op pagina 17 

en verder. Allemaal zaken die echt nodig zijn. Heel belangrijk om er daadkrachtig uitvoering aan te geven. 

We zijn ook blij dat de gedane toezeggingen uit het verleden mbt de herinrichting van de Voorstraat in 

Asperen nu haar beslag krijgt. Compliment ook voor het gevolgde participatie traject. 

Tenslotte zien we een goede risico afdekking vanuit een sterke reservepositie. We mogen dankbaar zijn dat 

we er zo voor staan. 

Mbt het accommodatiebeleid vinden wij dat welzijnsinitiatieven, die onze beleidsdoelstellingen 

ondersteunen, geholpen worden door gemeentelijk vastgoed aan te bieden of huur te subsidiëren. In de 

beeldvormende vergadering was de input van inwoners en verenigingen nog niet verwerkt. We vragen de 

wethouder hun input beargumenteert mee te nemen in het te maken raadsvoorstel. 

Voorzitter, we mogen optimistisch en positief afsluiten. We hebben de jaarstukken en de 

bestuursrapportage aangeboden gekregen die goede resultaten en uitkomsten laten zien. Daar is hard voor 

gewerkt en aan gewerkt. Onze complimenten en dank aan allen die hier aan bijgedragen hebben. De 

ambtelijke organisatie, het huidige college en het vorige college. Ook dank aan onze griffiemedewerkers 

van wie steeds veel gevraagd wordt door corona en de verbouwingsactiviteiten.  

Wij zijn dankbaar voor het vele goede dat we in onze gemeente mogen ervaren. De perspectiefnota biedt 

daadwerkelijk perspectief en dat is een mooi vooruitzicht. De ChristenUnie wenst een ieder Gods zegen op 

het mooie werken in onze gemeente. 

 

NB. De aanpassing van de tarieven voor fractie ondersteuning gaat via het vaststellen van een gewijzigde 

verordening. Raadsvoorstel is hiervoor gemaakt en behandeld bij de 1e bestuursrapportage. 


