
 

 
 Programmabegroting 2023 
 
OZB  

Er ligt een begroting voor ons, waar veel miljoenen zijn uitgetrokken voor nieuw beleid komend jaar en 

de jaren daarna en aan het einde van het termijn in 2026 met grote financiële tekorten op de begroting 

door ambitieus te begroten en de onzekerheid van de Rijksgelden. LLB ziet het niet zitten om een 

zogenoemde Artikel 12 status gemeente te krijgen in West Betuwe.  

 

Nederland verkeerd in een financiële crisis, ook West Betuwe. Bedrijven die noodgedwongen 

producties stil leggen, ondernemers die omvallen maar ook gezinnen die de rekeningen niet meer 

kunnen betalen en aankloppen bij de Voedselbank of andere instanties door de hoge inflatie en 

extreme energiekosten  

 

Er wordt weinig perspectief geboden voor inwoners & ondernemers, dit zien we ook terug in de 

begroting, in de vorm van een noodfonds wat in andere gemeenten wel gebeurt. Steeds meer 

gemeenten kiezen ervoor om de voorgenomen stijging van de lokale lasten terug te schroeven.  

 

En wat doet het college in West Betuwe? De lokale lasten fors verhogen waaronder de OZB. De OZB in 

West Betuwe is al ongekend hoog, het is schandalig dat juist in deze tijd het college hiervoor kiest om 

de lokale lasten fors te verhogen, dit staat totaal niet in verhouding met de crisis waarin we ons nu 

verkeren. De financiële problemen van onze inwoners & ondernemers zullen hierdoor nog groter gaan 

worden.  

 

De grootste partij Dorpsbelangen heeft in haar verkiezingsprogramma gesteld dat de gemeentelijke 

belastingen niet harder mogen stijgen dan de inflatie. En als uitgangspunt om de totale woonlasten 

minimaal gelijk te houden of zelfs te verlagen als daar ruimte voor is. Nou zelf als die ruimte er nu is 

gebeurd dat niet en laten zij de inwoners letterlijk en figuurlijk in de kou staan! Ook andere coalitie 

partijen roepen op om geen verdere verhogingen van de gemeentelijke belastingen door te voeren.  

 

De tijd om Gaston te spelen om cheques uit te delen voor het college is voorbij!  

 

Onze fractie gaat hiervoor liggen en komen met de oppositie partijen met een Amendement om dit 

terug te draaien.  

 

Bestuur & ondersteuning  

De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Dienstverlening is dichtbij en op maat. 

Inwoners mogen niet worden verrast over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden in de omgeving. Ruimte 

voor inspraak van inwoners.  

 

Wij zien hier als fractie helaas nog weinig van terug in de praktijk. Veel klachten van inwoners, mails 

die onbeantwoord blijven, klachten die blijven liggen en een antwoord terugkrijgen is ook geen 

standaard gegeven. Dit merken we ook aan inwoners, en andere verenigingen die komen inspreken.  

 

Het vertrouwen van inwoners in de gemeente daalt tot een dieptepunt, voorbeelden zijn het 

participatietraject rondom seizoenarbeiders, ontwikkelingen Golfbaan Spijk & de Gastvrije Waaldijk.  

 

Wanneer gaan we inwoners serieus nemen?  
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Onderhoud groen & begraafplaatsen  

LLB is zeer kritisch als het gaat om het onderhouden van ons groenareaal.  

Tijdens de eerste bestuursrapportage hebben wij ook al onze zorgen geuit over het maaibeleid, 

onderhoud groenstroken, bermen en de begraafplaatsen. De 0-meting onderhoud begraafplaatsen is 

men al vanaf mei mee bezig, we zijn een half jaar verder en ook hier zien we weinig vooruitgang en is 

er geen terugkoppeling. 

 

Ook nu wordt er weer gesteld dat het groenbeleid in de kernen de aandacht heeft. Aandacht is wat ons 

betreft niet goed genoeg. Graag zien wij daadkracht voor de uitvoering van het groenbeleid en 

verwachten wij ook een plan van aanpak m.b.t. de begraafplaatsen op korte termijn.  

 

Sportgemeente van het jaar.  

Het is een mooie ambitie om de sportgemeente van het jaar te worden. Ook hebben we hier al eerder 

aangegeven dat we eerst willen zien hoe dit uitgewerkt gaat worden door het college. Er gaat nu geld 

gereserveerd worden en we weten nog niks over de uitvoering. 

 

Het percentage inwoners van 19 jaar en die niet minstens 1 keer per week sporten in West Betuwe ligt 

hoger dan het landelijke gemiddelde.  

 

Wat gaat er concreet gedaan worden om de jeugd weer aan het sporten te krijgen in West Betuwe? Is 

er al per kern geïnventariseerd waar er behoeften aan is, en waar de knelpunten zitten? Hoe gaat het 

integraal opgepakt worden met de sportverenigingen?  

 

Wij hopen dat de partijen de juiste keuzes maken in het belang van onze inwoners.  

 

Namens de fractie,  

Leefbaar Lokaal belang 
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