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Voorzitter voor ons ligt de laatste begroting van deze raadsperiode en, het mag gezegd worden, tevens een
degelijke opmaat naar een volgende periode. Wie daar de kartrekker van zal zijn? Na 21 maart weten we
meer. Ik stel voor vandaag dan ook terughoudend te zijn om allerlei nieuwe plannen en ideeën aan te nemen,
laat dit aan de nieuwe raad.
We zien een solide begroting. Maar ook een begroting waarin wordt geïnvesteerd ten behoeve van onze
inwoners. Een dank aan college en organisatie is hier zeker op z’n plaats..
Voorzitter, als raad stellen we jaarlijks de beleidskaders en de daarbij behorende middelen waaronder de
hoogte van de gemeentelijke tarieven en belastingen vast. Om met dit laatste te beginnen: wij zijn blij dat
deze lasten voor onze inwoners in 2018, zij het licht (met zo’n €18) dalen.
Zonder ons hier te verliezen in allerlei berekeningen en kengetallen mogen wij constateren dat Lingewaard
er financieel goed voor staat. Onze algemene reserve van ruim € 23 miljoen staat garant voor de opvang van
mogelijke risico’s in de toekomst, ons weerstandsvermogen zit daarbij op een goed niveau.
De hoogte van onze leningenportefeuille, voorzitter, is in de afgelopen jaren gedaald naar ca 70 mln en geeft
een verantwoord beeld. Daarbij aangetekend dat bij de grondexploitatie nauwelijks risico bestaat dat de
huidige boekwaarde van de grond niet kan worden terugverdiend. Kortom deze raadsperiode sluiten we af
met een solide financieel meerjarenperspectief.
Dank weer aan de inrichting van de speciale digitale versie van de begroting op de gemeentelijke website:
een aanrader, de begroting overzichtelijk en inzichtelijk in beeld.
Voorzitter, in de afgelopen jaren is er veel bereikt en van de grond gekomen. Tegelijkertijd lagen er enkele
grote en belangrijke ontwikkelingen op het bordje van de gemeente, waaronder de transitie in het sociale
domein. Een grote operatie en een grote omslag voor eenieder: ik hoor het mensen nog zeggen ‘we hebben
de hangmat ingeruild voor een vangnet’ oftewel we zijn overgegaan van aanbod- naar vraaggericht. En dat
gaat niet zonder slag of stoot. Waarbij, wat ons betreft, vertrouwen het uitgangspunt moet zijn. Immers uit
‘wantrouwen is nog nooit iets goeds ontstaan’.
We zien dat, mede door de tijd waarin we leven, gezinnen, ouderen en jeugd het steeds vaker moeilijker
hebben. Eenzaamheid, armoede, schulden, maar ook complexe gezinsproblematieken spelen hierin een rol.
Voorzitter, wij, als lokale overheid, hebben hierin een taak. Daarom is het goed te constateren dat de
inspanningen in de afgelopen jaren zijn geïntensiveerd. Denkend aan bijv de meedoenregeling, de
participatiepunten, eetcafé’s, ontwikkeling van de Sociale Kaart, maar ook zaken als het
dorpsontwikkelingsplan en verenigingen die een maatschappelijke rol oppakken.
Lingewaard ontwikkelt zich en doet dat samen met inwoners en organisaties.
Een ander onderwerp voorzitter is de fikse verandering die Presikhaafbedrijven in de komende tijd
ondergaat. Het lukte niet om het werkbedrijf te verkopen, Arnhem heeft daarop een nieuw eigen
werkbedrijf in het leven geroepen met de naam Scalabor. In deze raad moet het debat nog volgen, immers
hoe kijkt deze raad hier tegen aan? Zaak is, voorzitter dat de huidige sw-ers bij Presikhaaf blijven. We juichen
dat toe, immers voor deze mensen is het van groot belang hen zekerheid te geven. Wel hebben we moeite
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met de wijze waarop Scalabor is opgezet en gemeenten bijna niet anders kunnen dan aansluiten. Voorzitter,
we komen er nog over te spreken.
Het is ook zaak een andere belangrijke ontwikkeling te benoemen. Een die past in deze tijd, en tegelijkertijd
nog niet zo eenvoudig is. Wij omschreven deze ontwikkeling in ons verkiezingsprogramma van 2014 als
‘Stimuleren van initiatieven door een “Ja, tenzij.…” in plaats van “Neen, maar….”. Mooi is om In deze begroting het
volgende te lezen: ‘Van buiten naar binnen: Inwoners zijn tot veel in staat. In een betrokken samenleving
nemen inwoners met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. Om dit te stimuleren, stellen we ons
dienstbaar en betrouwbaar op, maar durven we ook los te laten. We zijn ons er van bewust dat in een steeds
complexer wordende samenleving problemen alleen kunnen worden opgelost door samenwerking. Daarom
nodigen we inwoners actief uit om mee te denken en mee te doen.’
In de afgelopen jaren heeft het steeds meer de aandacht gekregen die het verdient, met vallen en opstaan.
En zoals Brené Brown het omschreef: ‘We denken vaak dat we iets al moeten kunnen, voordat we het mogen
proberen’. Voorzitter, het is een onomkeerbare route, inwoners willen betrokken zijn, willen meedenken en
meedoen. En dat blijft iets van ons vragen, van ons als politieke partijen en van de gemeentelijke organisatie.
Voorzitter, we zetten hierin goede stappen.
Het Regionaal Programma Werklocaties biedt ons nog een economische uitdaging. Dit kan in de meest
ongunstige vorm een desastreus einde betekenen voor de uitgifte van onze bedrijventerreinen. Door een
goede inzet, de aantrekkende economie en de gunstige ligging langs de A15 mag worden verwacht dat deze
terreinen voor de deadline van 1 januari 2021 uit de gevarenzone zal zijn.
De nieuw aangetrokken accountmanager bedrijven speelt hierin een belangrijke rol. Bedrijven die interesse
hebben worden beter en adequater begeleid, ook naar een van onze terreinen. Daarbij is, mede op basis van
onze motie ‘Het nieuwe winkelgebied’ (aangenomen tijdens begrotingsbehandeling 2016) beweging en
nieuw elan aan het ontstaan in de winkelgebieden van Huissen, Bemmel en Gendt. Hoewel pril, gaan
ondernemers in samenwerking met de gemeente aan de slag. Het nieuwe winkelen gaat hand in hand met
een participerende overheid.
Voordat ik de laatste twee grotere onderwerpen met u wil doornemen, eerst nog het volgende. Afgelopen
maandag is het startsein gegeven voor de renovatie van het scholencomplex Ot en Sienpad. Een goede
ontwikkeling. De onderwijsgebouwen in Lingewaard hebben intussen een leeftijd dat om misschien wel
meer dan regulier onderhoud vraagt en hebben we te maken met een andere invulling van de gebouwen
door krimp dan wel andere functies. Het is goed te constateren dat het college derhalve eerst kiest om alle
gebouwen in kaart te brengen en aan de raad een nieuw IPH (Integraal Huisvestingsplan Plan) voor te
leggen. Voorzitter op deze manier houden we regie op ontwikkelingen, voorkomen we adhoc werk en
kunnen het dan ook op een verantwoorde wijze begroten.
Deze raad heeft de bouwstop in de kleine kernen, opgelegd in de vorige raadsperiode, ongedaan gemaakt.
Vanaf dat moment zijn er op de verschillende inbreidingslocaties allerlei initiatieven ontstaan, ondersteund
door de gemeente, en leiden naar daadwerkelijke woningbouw. We blijven deze ontwikkeling met klem
toejuichen.
Voorzitter, tot slot nog twee onderwerpen, revitalisering van de Zilverkamp en het toerisme.
Het zal u niet verbazen dat de Zilverkamp ons na aan het hart ligt en gelukkig zijn we niet de enige.
Regelmatig vragen we hier aandacht voor. De eerste wijkontwikkelingsplannen komen naar de raad. Een
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goede zaak, maar in dit tempo duurt het nog jaren voordat de wijk weer bij de tijd is. En dat, voorzitter,
terwijl we nog enkele wijken kennen, bijvoorbeeld de Lootakkers in Gendt, waar we ook echt aan de slag
moeten. We willen daarom jaarlijks kijken of er extra budget vrij gemaakt kan worden om dit proces te
versnellen. In deze begroting hebben we in ieder geval enige ruimte gevonden. We dienen hiervoor een
amendement in.
Aansluitend stellen we voor de dreigende impasse in Park Holthuizen op te lossen door meer gronden aan te
kopen dan voorgesteld in de begroting. Hiervoor hebben we, samen met B06, een amendement gemaakt dat
B06 nader zal toelichten en indienen.
Voorzitter, dan sluit ik af met toerisme. En zoals een bezoeker aan onze gemeente verwoordde: ‘De
Lingewaarder heeft geen idee in welk mooi gebied zij eigenlijk wonen’. Als we echt aandacht hebben voor
deze bron van werkgelegenheid, impulsen voor de lokale economie en bezienswaardigheden als het Kasteel
en het Fort, dan voeren we niet alleen blind op de activiteiten van RBTKaN. Overigens geweldig hoe zij het
merk ‘De Betuwe’ naar buiten willen uitdragen. We moeten de handen ineenslaan en zoeken naar
samenwerking. We hebben al stappen gezet met het aangenomen initiatiefvoorstel ‘Recreatie en toerisme’
en willen dit vervolgens borgen door er uren aan toe te voegen. Voorzitter, de inzet is gericht om te komen
tot een platform, een samenwerking die de sector verbindt en versterkt. Een platform dat, vanuit een ander
perspectief, de gemeente kan voorzien van aandachts- en actiepunten, samen optrekt in de uitvoering en de
samenwerking zoekt met ondernemers in de winkelgebieden. Als voorbeeld noemen we de staat van de
fietspaden, aanpassingen in de uiterwaarden, ideeën voor mogelijkheden in de winkelcentra. We gaan uit
van een aanjaagfunctie voor de komende twee jaar. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld de rol van de
accountmanager bedrijven. Daarvoor dienen we samen met GroenLinks het amendement ‘toerisme’ in.
Voorzitter, graag eindig ik met:
‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’
Dank u.
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