
 

Begroting 2023 bijdrage GroenLinks 
 

We zijn blij met de aandacht en financiële ruimte voor klimaatadaptatie. in de stukken en de 

beantwoording van de vragen zien we dat de aandacht vooral uitgaat  naar de inrichting van de fysieke 

ruimte. Dat is logisch want wateroverlast en droogte hebben een enorme impact op zowel inwoners 

als onze fruittelers en boeren. We willen het college wel oproepen om meer aandacht te hebben voor 

hittestress. Want vooral onze kwetsbare inwoners krijgen daar bij toenemende hete zomers steeds 

meer last van. 

 

Ook zijn we blij dat het college de moties van juli opgenomen heeft in de begroting. We hebben nog 

een vraag over de aangenomen motie van 4 juli, Sport en Gezondheid: Het verzoek was om In 2023 ter 

ondersteuning met een voorstel te komen om jongeren in de leeftijd 12-18 te stimuleren meer te 

bewegen en hier in de begroting 2023 een budget voor te reserveren. Nu zegt u dat dit opgepakt wordt 

en er geen extra middelen nodig zijn. Kunt u dat uitleggen en wanneer kunnen wij dit voorstel 

tegemoet zien?  

 

Dat voor het plan van aanpak armoedebestrijding middelen ingeruimd worden is ook een mooie zaak.  

 

Dat brengt ons bij de wat zorgelijke punten:  

1. het Sociaal Domein: de taakstelling SD is een hoog risico. daar komen personeelstekorten en 

toenemende armoede nog weer bij. We zijn nieuwsgierig hoe en welke keuzes het college maakt. 

We zijn inmiddels twee jaar aan de gang en het tekort loopt niet echt terug.  

2. We zijn gefuseerd tot één gemeente.   Het is mooi dat we binnen de fusiegemeente via het 

kerngericht werken bottom-up ideeën en wensen ophalen. Maar laten we niet vergeten dat we ook 

overkoepelend beleid en wensen hebben die we als gemeente willen uitvoeren. Hoe zorgen we er 

voor dat er  aandacht blijft voor een overkoepelende aanpak van de grote problemen als 

bijvoorbeeld toename alcohol en drugsgebruik en eenzaamheid? Kunnen ook juist voor deze 

maatschappelijke zorgen vanuit het kernenbudget in de kernen zelf voorstellen gedaan worden? 

En zo ja, moeten er dan niet veel meer gebiedsmakelaars bijkomen omdat deze een spilfunctie in 

het beleid hebben? En hoe verstandig is het om de begroting “ te kantelen naar kerngericht 

werken?  

3. Bermbeheer: Gaat het geld voor extra groenbeheer binnen de kern nu naar ‘het netjes maken’ of 

naar het vergroten van  de biodiversiteit? Wij pleiten met klem voor het laatste. Daarnaast heeft 

onze portefeuillehouder het manifest Gonzend Rivierenland ondertekend. Daarin hebben we de 

intentie uitgesproken dat ecologisch bermbeheer de norm wordt met 50% gemaaid volgens 

Kleurkeur in 2025, en 100% in 2030. Bermbeheer duurzaam uitvoeren in lijn met het 

Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit van de provincie Gelderland; daar gaan we toch voor met 

elkaar?  Daarin staat: we zien een rivierenlandschap voor ons met veel groene oases die 

verbonden worden door bloeiende bermen, slootranden, heggen en boomgaarden, bloemrijke 

dorpen, uiterwaarden langs rivieren, en groene schoolpleinen en bedrijventerreinen waarlangs 

wilde bestuivers en andere dieren zich kunnen verplaatsen. is dit een papieren tijger of gaan we dit 

echt doen?  

4. OZB. Wij dienen het amendement over de OZB mede in. In deze tijd van crises moeten we de 

lasten voor onze inwoners niet zo buitensporig laten groeien.  

 

GL staat voor gelijkwaardigheid, eerlijkheid en aandacht voor diversiteit en inclusie. 
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Wij willen er als gemeente voor alle mensen in nood zijn. Dat betekent dat je niet een specifieke groep 

er extra uitlicht. De wet op de abortus wordt in het algemeen goed nageleefd en de hulpverlening bij 

abortus is waar nodig beschikbaar en toegankelijk.  


