
 

Begroting 2023 bijdrage ChristenUnie 
 

Voorzitter, ik begin om namens onze fractie de dank uit te spreken voor de duidelijke  

en overzichtelijke documenten van de bestuursrapportage en de programmabegroting.  

Dank aan allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd. En als we deze stukken doorlezen dan stemt 

dat de ChristenUnie tot dankbaarheid en tevredenheid. In de kerken werd vorige week dankdag voor 

gewas en arbeid gevierd. En we constateren met elkaar dat er grote zorgen in ons land zijn, maar ook 

de dankbaarheid heel groot mag zijn voor al het goede wat er wel is, en dat is veel als we in deze 

wereld om ons heen kijken. 

 

Wij hebben een begroting van 153 Mln. euro en die ziet er stabiel en verantwoord uit. Zoals bij de 

perspectiefnota gezegd, kan de algemene reserve de komende jaren zelfs nog aangevuld worden. We 

zien dat de moties uit de perspectiefnota (jongerenwerker, bermbeheer en groen in de kernen) ook 

financieel meegenomen zijn in de begroting. We hopen daar in de praktijk nu ook de positieve 

resultaten van te gaan zien. 

 

Het nieuwe structurele beleid is netjes in de begroting verwerkt en het nieuwe incidentele beleid is 

opgenomen, zijnde grote bedragen die we in de samenleving investeren voor kerngericht werken, 

verduurzaming van dorpshuizen, verder bouwen aan sociale kracht en meer. 

 

Waar we vanuit de perspectiefnota nog niet zoveel van terug zien zijn de onderwerpen “meer muziek in 

de klas”, het lokale muziekonderwijs en de “subsidioloog voor West Betuwe”, ook voor verenigingen. 

Wellicht kan daar iets meer concreets over gezegd worden. 

 

We hebben een sterke reservepositie (nu bijna 36mln) en die groeit de komende jaren met enkele 

miljoenen, terwijl de risico’s fors zijn met 29 mln., maar die gaan als het goed is afnemen, hierdoor zal 

er meer vrije algemene reserve inzetbaar zijn in de toekomst en dat is met recht perspectief hebben. 

We begrijpen dat de effecten van de septembercirculaire verwerkt zijn. Dan komt er nog meer 

incidenteel geld aan via allerlei doeluitkeringen en dat maakt het voor ons mogelijk te investeren in 

klimaat, verduurzaming e.d. Zaken die we als ChristenUnie ook heel belangrijk vinden en we kijken met 

grote belangstelling uit hoe we dit efficiënt in kunnen gaan zetten. Stellen we hiervoor overigens nog 

een aparte reserve voor in? 

 

Om even bij deze onderwerpen te blijven, willen we de focus leggen op het nationaal 

isolatieprogramma waarvoor ChristenUnie tweede kamerlid Pieter Grinwis 4 miljard euro wist vrij te 

spelen om in te zetten tot 2030. Dit is zeker ook bedoeld voor gemeenten om proactief de woningen 

van mensen in energie-armoede te gaan isoleren. Om hier tijdig bij aan te sluiten heeft onze fractie een 

Lokaal Isolatiemanifest opgesteld en inmiddels gepresenteerd bij meerdere bouwbedrijven, bij Natuur 

en Milieu Gelderland en bij coöperatie Duurzaam West Betuwe. Omdat het manifest zo enthousiast 

door allen werd ontvangen, hebben we een feestelijk moment gekozen om het manifest door deze 

vertegenwoordigers te laten ondertekenen, wat ook gedaan is. Ook zouden we graag zien dat de 

gemeente haar handtekening zet. We zullen een motie indienen en als die aangenomen wordt, nodigen 

we de betreffende portefeuillehouder graag uit om de handtekening te plaatsen. 

 

De komende 3 jaar is er door onze gemeente al circa 800.000 euro per jaar aan te vragen voor 

verduurzamingsmaatregelen en dan kunnen we met extra geld van het rijk voor isoleren mooie 

resultaten gaan scoren. En dat met name voor mensen die het echt nodig hebben. Bedenk: de beste 

energie is bespaarde energie. 

 



Helaas zijn er al veel inwoners en ondernemers die in de problemen raken door de energie crisis. We 

pleiten voor het instellen van een ruim gevuld noodfonds, aan te wenden voor armoedebestrijding, 

energie armoede, en gerelateerde problematiek. Het amendement “inflatie en armoedebeleid” dat wij 

mede indienen mag hier een middel voor zijn.  

 

Bij de perspectiefnota hebben we ook de urgentie van de woningnood naar voren gebracht en een 

grote inzet blijft hier gevraagd. We dienen dan ook mede de motie “wonen in West Betuwe” in. Het 

verzoek in deze gedaan kunnen we niet genoeg benadrukken. Versnellen en extra menskracht om tot 

realisatie te komen moet een prioriteit zijn. We willen hier ook nog wel de aandacht vragen voor  

mogelijke houtskeletbouw dit i.v.m. de stikstof- en klimaatdiscussie. 

 

Voorzitter, de ChristenUnie spreekt nogmaals haar oprechte dankbaarheid uit en wij wensen een ieder 

binnen de organisatie Gods zegen op het werk dat gedaan mag worden. 

 

Motie Isolatiemanifest 

Een motie die er voor moet zorgen dat huiseigenaren van slecht geïsoleerde huizen en die financieel 

maar beperkte mogelijkheden hebben bij de hand genomen worden in het proces en de uitvoering. 

Daarbij veel vergoed krijgen zodat er echte mogelijkheden voor verbetering en daarmee besparingen 

ontstaan. De beslissing wat te doen blijft altijd aan de huiseigenaar. 
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