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Voorzitter, collega’s, aanwezigen. Allereerst willen wij onze dank uitspreken richting organisatie voor deze
goed leesbare programmabegroting 2015. Wederom is er een verbeterslag gemaakt.
Om als gemeenteraad goede afwegingen te kunnen maken, maar ook op een goede wijze te kunnen sturen
zal een doorontwikkeling op de agenda moeten blijven staan. Wat ons betreft mag de samenhang tussen –
wat willen we bereiken, wat doen we ervoor en wat mag het kosten- zo scherp mogelijk geformuleerd
worden. En daar waar mogelijk voorzien van kengetallen en meetbare resultaten: als voorbeeld noem ik bij
de paragraaf ‘Iedereen die kan werken, is aan de slag’ in programma 2: ( blz 38) er zijn inwoners zonder
betaalde baan; de activiteit is ‘binnen 6 maanden weer aan het werk’; de indicator is ‘aantal deelnemers
aan een sollicitatietraining’. En het meetbaar resultaat: een toename van 10%? Wat zegt ons dit?
Voorzitter, kengetallen kunnen hier helpen, zeker met het oog op de komende transities.
In de begroting is de risico-inventarisatie uitgebreid beschreven en geeft deze een goed beeld van de
mogelijke risico’s. Met het oog op de aanstaande operatie in het sociale domein belangrijk dit goed in beeld
te hebben, het geeft ons vertrouwen.
Voorzitter, regelmatig vallen bij ons ‘informatienota`s` in de digitale brievenbus. Een fenomeen, waarin het
college de raad voorziet van schriftelijke informatie over ontwikkelingen en stand van zaken rondom
grotere projecten. Voorzitter, dit wordt door ons zeer gewaardeerd, de raad wordt op deze wijze
regelmatig, adequaat en tegelijkertijd geïnformeerd.
Deze begroting ademt voorzichtigheid uit. Een keuze van het college dat we zeer zeker ondersteunen.
Weliswaar met enige teleurstelling. Immers onze plannen, opgenomen in het coalitieprogramma, zullen
hierdoor nog even verder mogen rijpen. Maar voorzitter, wat in het vat zit verzuurt niet……….
Voorzitter, de financiële pas op de plaats is wijs. Temeer er een van de grootste operaties in de
geschiedenis van de gemeenten voor de deur staat. De transities op het sociale domein. Met de nieuwe
jeugdwet, de participatiewet en de extra taken binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning krijgt de
gemeente er stevige taken bij. Een hele grote klus. Wij vinden een woord van waardering en dank op zijn
plaats aan eenieder die meegewerkt heeft aan de voorbereiding en zeker ook aan diegenen die de
implementatie zo goed en soepel mogelijk moeten laten verlopen. En waar steeds het uitgangspunt moet
zijn: ‘het gaat om de mens, onze inwoner’.
Risico´s horen bij het leven, zo ook financiële risico’s. En daar kennen wij zorgenkindjes. Een daarvan is
Presikhaaf bedrijven: een terugkerend zorgenkindje.
Voorzitter, de afgelopen jaren hebben wij steeds uitgesproken uiterst kritisch te zijn op de bedrijfsvoering
van Presikhaaf Bedrijven. Deze is en blijft te duur. Wij verzoeken de portefeuillehouder hier zeer scherp op
te sturen. Verder voorzitter willen wij de portefeuillehouder nogmaals meegeven dat wij geen heil zien in
een detacheringsbedrijf voor Presikhaaf Bedrijven. Wel zijn zij voor ons dé aangewezen partner voor
mensen met een SW indicatie.
Een andere gemeenschappelijke regeling waar wij zorgen over hebben is de ODRA. Een regionale
organisatie waarvan wij het idee hadden sneller en adequater over vergunningen te kunnen beschikken. Er
bereiken ons berichten die bijna het tegendeel bewijzen. Inwoners en bedrijven moeten vaak veel te lang
wachten op vergunningen, aanvragen lopen over te veel schijven en de afgesproken bezuiniging is niet
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gehaald. Voorzitter wij vragen ons af of het college voldoende zicht heeft op de lopende en afgehandelde
aanvragen? Oftewel staat de ODRA als gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie niet te ver van
Lingewaard af? Voorzitter, graag een reactie van de portefeuillehouder.
Dan willen wij ook twee andere samenwerkingsverbanden onder de aandacht van uw college brengen.
Allereerst de stadsregio. Wij willen onze woorden hier nogmaals benadrukken. Wij zijn ervan overtuigd dat
een brede samenwerking de regio veel meer body en slagkracht geeft. Het wordt tijd dat Arnhem en
Nijmegen de strijdbijl begraven en zich ervan bewust worden dat een sterke oostelijke regio veel meer kan
bereiken zowel in Den Haag als in Brussel.
Dan voorzitter, werken wij ook samen in de Euregio. Een regionaal gebied dat de landsgrens overstijgt.
Voorzitter, nu wij de samenwerking met Mizil hebben verbroken is Lokaal Belang Lingewaard van mening
ons meer te richten op deze Euregio. Daar liggen ook voor het toerisme in onze gemeente kansen en
mogelijkheden. Voorzitter wat toerisme betreft zijn wij van mening dat deze begroting te weinig ambitie
uitstraalt. Kortdurend toerisme heeft ons inzien een grote potentie in deze regio. Naast toerisme in onze
mooie gemeente kunnen wij natuurlijk ook “meeliften” op activiteiten in de omliggende gemeentes.
Waarin wij ook graag met de Euregio breder willen kijken naar grensoverschrijdende projecten. Voorzitter,
waar ligt de ambitie en een inspirerend actieplan? Wij dienen hiervoor een MOTIE in.
Voorzitter, toerisme heeft met economie te maken. Wanneer toeristen in onze kernen vertoeven, gaan zij
ook naar lokale winkels. Daarvoor moeten de centra aantrekkelijk zijn. Helaas zien ook wij steeds meer
leegstaande winkelpanden. Dat baart ons zorgen. Welke inspanningen verricht uw college om de drie
grotere kernen aantrekkelijk te houden voor winkelend publiek?
Met de doortrekking van de A15 in het zicht is het tijd ons verder voor te bereiden. Een goede inpassing,
aandacht voor geluidsreductie, de calamiteitenweg en …. een plan om onze bedrijventerreinen in de
etalage te zetten. Triple A-locaties aan een belangrijke snelweg. Voorzitter, we hoeven ons niet eens rijk te
rekenen. Graag ondersteunen we dit met een MOTIE.
Dan willen wij nog een aantal andere onderwerpen onder de aandacht brengen. Te beginnen met de
woningbouw in de kleine kernen. Ook dit lijkt wel een steeds terugkerend item. In de kleine kern blijft deze
vraag onverminderd aanwezig. Wij rekenen hier op een proactieve houding van het college: vraag blijft op
welke wijze u dit handen en voeten geeft.
Voor het goed vertoeven in deze kernen geeft woningbouw ruimte, maar zijn voorzieningen evenzeer van
belang. Daarom is het tegelijkertijd goed te constateren dat er voortgang wordt geboekt bij de drie MFC’s
in Gendt, Bemmel en Huissen.
Voorzitter, Lokaal Belang Lingewaard heeft met schrik kennisgenomen van de voorgestelde €100.000,bezuiniging op onze bibliotheek. In 2015 is uw college voornemens in gesprek te gaan met de bibliotheek
vanuit de uitgangspunten in het coalitieprogramma, waaronder de servicebalie in elke kern. Dat is voor
Lokaal Belang Lingewaard een heel wezenlijk punt. Wat ons betreft, voorzitter, gaat deze bezuiniging op
deze wijze niet door. Hiervoor zullen al een tweetal AMENDEMENTEN worden ingediend.
De dijken vormen voor Lingewaard een bron van plezier en een bron van ergernis. Het moge duidelijk zijn,
onze dijken worden intensief gebruikt. Voorzitter, wij kunnen daarom ook met tevredenheid constateren
dat een volgend dijkvak ingericht gaat worden als 60km zone.
Voorzitter, tot slot. Het jaar 2015 zal de geschiedenis in gaan als het jaar waarin rijk en provincie belangrijke
taken op het sociale domein overdraagt aan gemeenten. Dat is het moment dat in Nederland de uitbreiding
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van de WMO, de AWBZ en Jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt uitgevoerd. Voor
ons allen een hele grote opgaaf. Wij wensen de inwoner, de organisatie, het college en de raad daar veel
wijsheid, samenwerking en daadkracht toe.
Dank u wel….
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