
 

 

Begroting 2023 bijdrage Dorpsbelangen 
 
Ruimte, vertrouwen en flexibiliteit  

De ruimte is er. Met hele mooie cijfers gaan we dit jaar afsluiten. Dit geeft een goede start voor het 

nieuwe jaar met een begroting waarin ruimte is gevonden om de wensen die tijdens de 

Perspectiefnota zijn aangegeven uit te voeren. Raadsbreed. We doen het tenslotte samen. Ook onze 

motie. Weer meer groenonderhoud in de kernen heeft een plaatsje gevonden in de begroting en wordt 

uitgevoerd, waarvoor dank. Wij zien er naar uit dat het groenonderhoud in de kernen volgend jaar 

maatgericht en flexibel wordt uitgevoerd. 

 

Wij zijn heel blij dat er een begin gemaakt is de begroting om te bouwen naar kerngericht werken. Een 

geweldige prestatie van college en ambtenarenapparaat. De kern is de kern in het beleid en vandaar 

uit moeten zaken opgepakt en bekeken worden. Van daaruit gebeurd het, niet vanuit Geldermalsen. 

Dat we voorzichtig moeten zijn is vanzelfsprekend. De wereld staat in brand. Helaas. 

 

Er komen daarom veel zaken op ons af. De gestegen brandstofprijzen hebben invloed op welhaast alle 

zaken die we doen. Ik noem alleen de  energiekosten voor onze inwoners, voor verenigingen en 

dorpshuizen. Dit vraagt om oplossingen en meedenken van onze gemeente. Juist nu is het belangrijk 

om de sociale structuur binnen de kernen  te helpen en overeind te houden. En voor onze inwoners die 

het die dit het hardst nodig hebben komen wij met een amendement. 

 

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en crisisopvang van asielzoekers legt extra druk op onze 

organisatie. Dit loopt tegen grenzen aan en wij constateren dat andere zaken blijven liggen of niet de 

aandacht krijgen die nodig is. Zorg dat ook de lopende en gewone zaken doorlopen en geen 

belemmeringen ondervinden van de extra, opgelegde, taken. Wees alert op het over de schutting 

gooien van zaken, accepteer dit niet zondermeer. Stel grenzen.  

 

Voor wat betreft evenementen en vergunningen is onze dringende oproep: denk in mogelijkheden en 

niet in onmogelijkheden. Blijf niet in “Haaksbergen” hangen maar denk in het nu en vooruit. Ook hierin 

staan ontwikkelingen niet stil, maar veranderd de wereld ook. Durf vertrouwen te hebben en te geven. 

Een van onze zorgen betreft nog steeds de woningbouw. Niet dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, 

zeker zijn die er. Maar ook hier wordt teveel in onmogelijkheden gedacht en niet in mogelijkheden. 

Wees flexibel, denk mee en vind oplossingen. Durf ook een keer out of the box te denken en hiermee 

aan de slag te gaan. Zorg dat jong en oud zijn woning kan vinden in West Betuwe, want dat is waar om 

gevraagd is.  

 

Dorpsbelangen blijft een voorvechter van de ‘Raden in Verzet’.  Het zou jammer zijn als de motie 

‘Zonder geld geen gemeenten’ met overweldigende meerderheid aangenomen op het VNG congres –

uit het oog raakt. 

 

Onze grootste zorg is natuurlijk de financiële positie van de gemeente vanaf 2026, een tekort van 1,2 

miljoen euro, waardoor het nu lastig is om besluiten met structurele gevolgen te nemen. We gaan 

richting een financieel ravijn na het jaar 2026.   

 

We moeten alert blijven dat dit niet gebeurt. Dus: Raden in Verzet, want gezamenlijk kunnen we iets 

bereiken. 

 

Voor wat betreft deze raad, daar wil ik graag het tegenovergestelde bepleiten: 



 

 

Raad verenig u en ga samen, in vertrouwen en flexibel verder bouwen aan geheel West Betuwe en geef 

elkaar de ruimte.  

 

Ik dank u. 

 

 

 

 


