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Het is deze week de ‘week van het leven’. U begrijpt allemaal dat wij als pro-life partij deze week een 

bijzonder warm hart toedragen. Wij belijden dat het leven door God gegeven is. Het komt ons niet toe 

om kleine mensen in de baarmoeder te doden en mensen aan het einde van hun leven sneller te laten 

overlijden. Ik heb dit jaar veel met de dood te maken gehad. Dat is niet erg. Niet erg? Nee dat is niet 

erg als mensen door hun geloof zeker mogen geloven en weten dat hen een beter lot is bereid. Dat 

kan alleen door het geloof in Jezus Christus. Dat is dan ook onze wens voor u allen. Dat is de meest 

rijke wens die wij u kunnen toewensen. 

 

Uit een onderzoek van een aantal jaren geleden wordt door 47% aangegeven dat de financiën mede 

redenen zijn om over te gaan tot abortus provocatus. Omgerekend zou dat dan om 40 gevallen gaan 

in onze gemeente per jaar van vrouwen die mede door hun financiële omstandigheden abortus laten 

uitvoeren. Wij zouden het zeer op prijs stellen om hen te helpen. Hiervoor dienen wij een motie in om 

deze vrouwen financieel te ondersteunen. 

 

(motie ondersteuning vrouwen die abortus overwegen) 

 

Sociaal domein 

Wij zijn blij met de goede continuering de activiteiten binnen het sociale domein.  Wij zijn blij met 

maatwerk. Ook blij dat mensen hun zorgaanbieder kunnen kiezen, waardoor identiteitsgebonden zorg 

geleverd blijft worden. Uiteraard op goed kwalitatief niveau. 

 

We zijn blij met extra aandacht voor muziek in de klas. 100 kE voor het zijn van sportgemeente vinden 

we zeer overdreven. 

 

Betrouwbare overheid 

Graag appelleren we nogmaals op o.a. de belofte van het college dat de asielzoekers zullen blijven 

gehuisvest tot maximaal eind december 2022. Kunt u die belofte gestand doen?  

 

Ook de OZB-verhoging scharen wij hierbij. Als college gaat u de OZB met maar liefst 8.72% verhogen. 

Dit kunnen we toch niet met droge ogen zeggen. Ik kom daar straks op terug. 

 

In de Fruit Village, 300 inwoners, maar beloofd is dat er geen asielzoekers zullen komen. Neemt u dat 

mee, geacht college? 

 

Harde zaken 

College, u weet dat we recent een verkeersinfarct hadden in Waardenburg en omgeving. U weet ook 

dat we nog hier en daar enige borden hebben geplaatst met als tekst “Verboden voor verkeer, 

uitgezonderd bestemmingsverkeer”.  Wanneer nemen we verkeersbesluit om daarna te kunnen gaan 

handhaven? (b.v. Sprintkapweg….)? 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor de fietser. Kunt u met voorstellen komen om b.v. Boutensteinse 

weg, bv. de Zuiderlinge dijk veiliger te maken? Daarnaast ontvangen we graag een planning m.b.t. de 

bekende fietsknelpunten.  

 

Toestemming kleine windmolens in het buitengebied. Vorig jaar hebben wij hier in december 

uitgebreid over gesproken. Graag willen wij actie. Dat is nodig voor agrarische ondernemers, de 



energieprijzen zijn zo fors gestegen. Samen met het CDA (en VVD) dienen we daar een motie voor in. 

De heer Miltenburg zal de motie voorlezen. 

 

Wonen is een probleem… We hebben u in juli gevraagd of u wil meewerken aan meergeneratiewonen 

op 1 erf, dit b.v. via een paraplubestemmingsplan? Heel graag hoor ik van u een update. We kunnen 

dit eventueel ook meenemen bij de aangekondigde motie Wonen. 

 

Maar nu het heikele punt. 

 

U stelt met droge ogen voor om de OZB te verhogen met 8,72%. Met de fracties CDA, GL, LLB, PvdA en 

VVD dienen wij een amendement in om daar wat aan te doen. Het lijkt mij netjes om dit amendement 

pas voor te lezen nadat alle partijen hun zegje in de eerste termijn hebben gedaan. 

 

In 2022: OZB baten 13,174 ME, in 2023 maar liefst 15,021 ME. Wij vinden echter dat de 

geprognotiseerde 14% extra inkomsten op de OZB (netto 13.8%) schrikbarend hoog is. 

 

Extra 1.847.000 OZB baten. 3% verhoging zou E 395.000.  8.72% verhoging is 1.148.772 euro. Er is 

dus een autonome groei van bijna 700.000 E.  

 

Verschil tussen 3% en 8.72 % is 753.553 euro. Wij vinden het reëel om 20% van de autonome groei af 

te romen, zodat wij als totale bezuiniging 890.000 euro voorstellen. 

 

Wij vinden namelijk dat: 

• De gemeente is er voor iedereen, voor burgers en ondernemers 

• Er in toenemende mate sprake is van (energie)armoede (denk hierbij ook aan de 

middeninkomens) 

• De lasten (gemiddeld OZB, Afvalstoffenheffing en rioolheffing) voor onze burgers zijn al erg hoog  

(we behoren bij de top 5 in onze provincie Gelderland) 

• De gemeente invloed heeft op de hoogte van de lasten voor onze inwoners en bedrijven 

• De gemeente de afgelopen jaren ook terughoudend is geweest met het verhogen van de OZB 

• De gemeente een betrouwbare overheid moet zijn 

• De gemeente beleid kan voeren dat de inflatie voor onze inwoners en bedrijven remt! 

• Daarom vinden wij het onverantwoord en ongehoord om in deze tijd de OZB zo fors te verhogen.  

 

De inhoud van ons amendement zal ik straks voorlezen. 

 

Geacht college, als SGP fractie wensen wij u sterkte toe. Wij hopen dat u het allemaal niet in eigen 

kracht hoeft te doen. Ondanks alles, ondanks ingewikkelde besluiten in het recente verleden wensen 

wij u de zegen van God toe. En in u het gehele ambtelijke apparaat. 
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