Algemene Beschouwingen begroting 2016
12-11-15

Voorzitter, aanwezigen, collegeleden en collega’s,
Voor ons ligt de begroting 2016-2019. Een begroting waar de afgelopen jaren stelselmatig
aan een verbeterde leesbaarheid is gewerkt. En wij kunnen niet anders dan concluderen dat
hierin weer is geslaagd. Vooral de ‘Begroting in één oogopslag’ vinden wij een grote
aanwinst. Dat geldt ook voor de vertaling van de nota verbonden partijen naar deze
begroting en de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Onze welgemeende
complimenten aan college en organisatie!
Voorzitter, aardig hierbij te vermelden is een specifieke zinssnede uit de inleiding van deze
‘Begroting in één oogopslag’. De inleiding van onze wethouder financiën. Deze bevat
namelijk een wel heel opmerkelijke zin en, die ons inziens, op geen enkele wijze recht doet
aan deze begroting. Voorzitter, uit de mond van onze portefeuillehouder tekenen we op, en
ik citeer: ‘Natuurlijk kost het besturen van een gemeente geld. Echter, ik waak er voor dat het
geld op een verantwoorde wijze wordt uitgegeven’. Voorzitter, ik mag toch zeker wel
aannemen dat dit de bekende ‘slip of the pen’……… is.
Voorzitter, Lokaal Belang Lingewaard kan niet anders dan concluderen dat deze begroting,
een goed solide financieel beleid uitstraalt. Een beleid waarin het college raad en inwoners
keer op keer meeneemt in de vorm van informatieavonden en informatienota’s, maar ook
startnotities waardoor iedereen al in een vroeg stadium haar wensen kan meegeven. Een
beleid dat ambitie uitstraalt op elke afzonderlijk domein. Ambitie, voorzitter, schuilt niet in
luisterrijke en grootse projecten, ambitie zit opgesloten in de invulling van, en ik citeer: ‘Al
die uitdagingen moeten ervoor zorgen dat de inwoner in Lingewaard op een plezierige
manier kan wonen, werken en recreëren’.
Voorzitter, dat Lingewaard in 2016 een zwaar financieel jaar te wachten staat, is al langer
bekend. De laatste meicirculaire deed daar nog een schepje bovenop, maar ook de zorgen
om bijvoorbeeld Bergerden. Daarom is het des te meer te prijzen dat uw college een
lastenverhoging voor onze inwoners weet te beperken tot een prijsindexering (oa OZB). De
rioolheffing is hierop een uitzondering, immers hier vindt een prijsaanpassing plaats. Dit kan
ook niet anders omdat de kosten gestegen zijn en het een belasting is die 1 op 1 wordt
doorbelast aan de burger. Eenzelfde type belasting kennen wij voor de afvalstoffenheffing.
Het systeem ‘de vervuiler betaalt’ kennen wij al verscheidene jaren in deze gemeente. Sinds
dit jaar is een nieuw inzamelsysteem geïntroduceerd. Dat dit systeem goed werkt blijkt wel
uit systematisch minder ledigingen voor het restafval. Mooi, want dat was immers de
bedoeling. Dat door de scheiding van afval de gemeente voor hogere lasten komt te staan, is

bijzonder vervelend. Wij willen uw college dan ook meegeven dat wat Lokaal Belang
Lingewaard betreft de balans tussen lasten voor onze inwoner en kosten voor de gemeente
in een juiste verhouding moeten staan. Onze inwoner mag niet de boodschap ontvangen: ‘U
scheidt uw afval ontzettend goed, maar uw moet wel meer gaan betalen’. Wij dringen er bij
uw college met klem op aan hier aandacht aan te besteden, liever ‘de kosten verlagen dan
de lasten verhogen’ is ons devies. Graag uw reactie..
Voorzitter, we vragen aandacht voor een viertal onderwerpen.
Allereerst een belangrijk onderwerp voor onze gemeente en zeker ook voor Lokaal Belang
Lingewaard, namelijk toerisme. Naast de prachtige parels die wij hebben zoals fort
Pannerden en kasteel Doornenburg, blijven wij van mening dat de gemeente zich uitstekend
leent voor kortdurend toerisme. In de aankomende jaren zien ook wij begrotingstechnisch
geen mogelijkheid om extra geld hiervoor uit te trekken. Wat er binnenkomt aan middelen,
dmv de toeristenbelasting, gaat vrijwel geheel naar het RBT-KAN en onze eigen VVV. Zij doen
op hun manier goed werk. Voorzitter, wij zoeken echter ook naar manieren die weinig tot
geen geld hoeven te kosten. En dat kan ons inziens eenvoudig. De vraag die we ons steeds
zouden moeten stellen bij nieuw of te vernieuwen beleid; wat betekent dit voor de toerist
en wat kunnen we doen om het aantrekkelijker te maken. Kost niets, maar levert wellicht
veel op.
Voorzitter een ander vraagstuk binnen onze gemeente is de wijk Zilverkamp. Vele keren is
deze wijk onderwerp van gesprek geweest in deze raad. En iedereen is ervan overtuigd dat
er iets moet gebeuren aan en in deze wijk. Grootse plannen zijn de revue gepasseerd, maar
gestruikeld vanwege te kort aan financiële middelen. Toch, voorzitter moet er wat ons
betreft blijvend aandacht aan deze wijk worden besteed. Wij denken dat in het kader van
samenwerking tussen gemeente en inwoners ook het een en ander in deze wijk kan
gebeuren. Voorzitter ziet het college kansen en mogelijkheden om samen met inwoners te
kijken of er door verschillende initiatieven verbeteringen aangebracht kunnen worden al dan
niet in samenhang met ruimte in bijvoorbeeld onderhoudsbudgetten? Graag een reactie.
Wij hoeven hier niet nogmaals te benadrukken hoe complex de nieuwe taken voor de
gemeenten in het sociale domein zijn, zeker ook gelet op de sobere financiering vanuit het
rijk en het nog steeds niet hebben van volledige zicht op de uitgaven. We zien een gemeente
die deze taken voortvarend heeft opgepakt en één van de pijlers, de participatiepunten in de
kernen, ook succesvol heeft neergezet. Dan is het bijzonder jammer te constateren dit
nauwelijks in de begroting terug te vinden is. Het is een onderdeel van de prestatieafspraken
met de uitvoerder SWL, maar wij zoeken voor deze pijlers meer borging, in deze
meerjarenbegroting, zoals we op de politieke avond al memoreerden.
Voorzitter tijdens onze beschouwingen bij de kadernota, hebben wij gesproken over het
armoede beleid. Daarna heeft uw college toegezegd om vooral voor de Kleinsma gelden een
ruimhartiger beleid te voeren. Wij krijgen ongetwijfeld een terugkoppeling tijdens een van
de informatieavonden over het sociaal domein.
Voorzitter, tot slot. Lingewaard is een dynamische gemeente met veel eigen initiatieven,
eigen werkzaamheden, zorg voor elkaar en een breed gedragen verantwoordelijkheid voor

de eigen leefomgeving. Getuige ook de vele evenementen, activiteiten, ideeën en
verenigingen op cultureel, maatschappelijk, historisch en sportief gebied. Een waardevolle
basis waarop we kunnen bouwen. Voorzitter, dit is geen specifieke verdienste van uw
college, de gemeenteraad of de organisatie, maar wel een stevig fundament waarop wij,
zoals we hier zitten, de juiste bewegingen moeten maken. Het college heeft een lijn ingezet,
rondom het thema overheidsparticipatie, voorzitter, en dat is een goede lijn waarin wij veel
vertrouwen hebben.
Dan, voorzitter, wil ik graag eindigen met een greep uit enkele prachtvoorbeelden- en
initiatieven, ik noem:
- de opvang van de vluchtelingen op Walburgen
- onderwijs en welzijn dat samen bouwt aan de ontwikkeling van onze kinderen in
bijvoorbeeld Integrale Kind Centra
- college en raad die werken aan een financieel gezonde gemeente waar de lening
portefeuille terugloopt en extra inkomsten worden gegenereerd, de zogenoemde
precario.
- een prachtige Providentia dat pronkt in Gendt
- De Kinkel waar de eerste verbeteringen zijn te aanschouwen
- de start van de grote renovatie van het Stadhues in Huissen over enkele maanden
- kleine woningbouwprojecten in Doornenburg en Angeren: initiatief bij inwoners en
een faciliterende rol van de gemeente
En….. daar waar kan zal raad, organisatie en inwoners gezamenlijk moeten optrekken met
een ‘ja, tenzij…’ en ‘loslatend in vertrouwen’.
Voorzitter, dank u.
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