
 

 

Algemene beschouwingen 18 oktober 1e termijn. CDA O-IJ 

Voorjaarsnota 2019: Korte terugblik  

In de voorjaarsnota 2019 hebben wij ons zelf de vraag gesteld “Waarom willen mensen 

blijven wonen in onze gemeente of komen wonen in onze gemeente”. 

 Omdat zij er altijd al met veel plezier wonen 

 Omdat het een mooie gemeente is 

 Omdat zij er werken 

 Omdat het Naoberschap er nog echt bestaat 

 Omdat het voorzieningenniveau hoog is 

 Omdat je er nog rust kunt vinden “Weg van de snelweg” 

 Omdat er een goed onderwijsaanbod is voor de lange termijn 

 Omdat onze kinderen hier veilig kunnen opgroeien 

Het is de samenhang der dingen. 

De programmabegroting 2019-2022 heeft de titel met LEF. Het meervoud van LEF = LEVEN. 

Waarom willen mensen in onze gemeente wonen, werken en leven? 

Het zijn de succesfactoren die in onze aanstaande toekomstvisie uitgewerkt worden in 

kaders en beleid. Terug naar 40000 inwoners! 

In onze bijdrage voorjaarsnota 2019 hebben wij kansen en bedreigingen aangekaart. 

Kansen: de economie draait goed (Hofskamp 3 is noodzakelijk). Met een bloeiende 

economie zijn wij een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Een katalysator heb ik het 

genoemd. Bestaand beleid is de RODE loper. Nieuw beleid komt er aan. De GROENE loper. 



Op het gebied van recreatie en toerisme. Dit onderschrijven wij als fractie van harte. Hier 

liggen grote kansen voor wat betreft de vrijetijdseconomie. 

Bedreigingen: De tekorten in het Sociaal Domein. Jeugdzorg en WMO in mindere mate zijn 

de grote veroorzakers van deze tekorten. De 2e “zure appel” ligt voor. We zitten nog midden 

in de transformatie.  

Landelijk worstelen vrijwel alle gemeenten met tekorten. Een ongrijpbare “Open 

financiering”  hebben wij het in onze fractie genoemd. Het enige wat wij als gemeente 

kunnen doen is inzetten op preventie-preventie-preventie. Het CDA is blij met de uitbreiding 

van het Schoolmaatschappelijkwerk. Hierdoor kan de lichte problematiek bij kinderen snel 

opgelost worden. Echter moeten wij als politiek niet uit het oog verliezen dat kinderen met 

ernstige problematiek recht hebben op een goede en juiste doorverwijzing. Hierin kunnen 

en mogen wij ons niet mengen. Dit ligt bij de medische zorg en kunde van huisartsen en 

specialisten. Doorverwijzing en behandeling (intramuraal) zorgt voor de voorgenoemde 

onzekere kosten vanuit het budget Jeugdzorg. Op dit moment loopt er een onderzoek naar 

de reeds gemaakte kosten zodat er beter inzicht komt voor wat betreft de te verwachten 

uitgaven. Wij wachten het resultaat van dit onderzoek af. 

Inderdaad zullen samen met de raad scherpe keuzes gemaakt dienen te worden om deze 

tekorten om te buigen. Uiteraard betreft het veelal wettelijke taken die wij moeten 

uitvoeren. Binnen de beschikbare budgetten!! Onze fractie maakt zich zorgen of dit niet ten 

koste gaat van ons ingezette MEEDOEN beleid. Juist de extra’s voor de mensen die het het 

hardst nodig hebben. Graag gaan wij hierover in gesprek met de overige fracties tijdens de 

commissie MO. 

Basis is en blijft voor onze fractie dat wij blijven zorgen voor de inwoners die niet zonder 

onze hulp en ondersteuning kunnen. Dat iedereen kan blijven MEEDOEN aan onze 

samenleving. 

Een laatste uitdaging die wij als fractie willen benoemen vanuit de voorjaarsnota zijn onze 

ambitieuze klimaatdoelstellingen. Energieneutraal in 2030. Het is 2 voor 12. Wij moeten aan 

de toekomstige generaties een leefbare wereld doorgeven. 

Vanuit de voorjaarsnota 2019 is er een gezamenlijke reactie gemeenteraad tot stand 

gekomen. Samen met het coalitieprogramma de basis voor voorliggende begroting. De 

gezamenlijke speerpunten in willekeurige volgorde –Plattelandsontwikkeing-Wonen (aanbod 

en vraag in evenwicht brengen)-Duurzaamheid-Economische ontwikkeling (stimuleren)-

Sociaal Domein-.  

Ook hier ligt de uitdaging de komende jaren deze opgaven in samenhang met elkaar uit te 

voeren. Een gemeente waar het prettig WONEN en WERKEN is, zorgzaam en zuinig met onze 

leefomgeving omgaan en klaar staan voor de inwoners die onze hulp nodig hebben. 



 

Accenten vanuit De Programmabegroting 2019-2022 die wij als fractie richting de 

commissies willen noemen. 

*Meedoen aan onze samenleving 

De 2e zure appel. De uitdaging om de tekorten Sociaal Domein om te buigen. Uitbreiding 

School maatschappelijk werk onderschrijven wij van harte als ook het leren van pilots en 

experimenten. Uiteraard worden wij als fractie/raad graag op de hoogte gehouden. 

Laborijn. Het CDA maakt zich zorgen. Tot nu toe lijkt het nog niet te lukken om goed inzicht 

te krijgen over de cliënten die in de kaartenbak zitten. Er is TE weinig uitstroom. In deze tijd 

met een goed draaiende economie moet het in onze optiek mogelijk zijn om mensen in 

werktrajecten te plaatsen om ze zo uit de uitkering te krijgen. Het CDA hoopt dat er na de 

bestuursopdracht en de reactie hierop van Laborijn het beleid voortgang kan vinden en onze 

inwoners weer aan het werk komen. 

*Op het gebied van goede onderwijshuisvesting gaan wij verder met het maken van 

huisvestingsplannen. Onder andere Gendringen, Silvolde en Etten. Graag gaan wij hierover 

in gesprek met de overige fracties. Met name de toekomstige wijze van financieren moeten 

wij als raad goed bespreken. 

*Een bloeiende economie in combinatie met het over de grens heen kijken 

Naast het rode loper beleid voortzetten (Hofskamp Oost 3) gaan wij als gemeente aan de 

slag met het groene loper beleid. In onze prachtige omgeving liggen  hier absoluut kansen. 

Wel een vraag aan het college betreffende De Rieze. Heeft het een reden dat hierover niets 

te vinden is in de programmabegroting. Welke plannen/kansen zijn er om dit ook vol te 

krijgen met bedrijven.? Gaan wij als gemeente voor een “groot” vakantiepark of meer 

kleinschalig? 

*Duurzaamheid geeft nieuwe energie 

Onze gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn. Nog 11 jaar!! Financieel staat het nog 

magertjes in de voorliggende begroting wat betreft de muntjes. Op voorhand sluit onze 

fractie nog geen enkel initiatief uit. Prioriteit ligt wel wat ons betreft bij het verminderen van 

het verbruik. Niet alleen bij particulieren maar ook bij onze bedrijven. De grootverbruikers!  

Bedrijven die zich nieuw willen vestigen krijgen een energie opgave mee. Graag willen wij dit 

idee bespreken in de commissie FL. Wat betreft de toekomstig te bouwen woningen moet 

vooraf duidelijk zijn: zo energie-neutraal mogelijk. 

Het uitsluiten van bijvoorbeeld windenergie kan betekenen dat wij de doelstelling NIET 

realiseren. Daarom staan wij een combinatie van duurzame energiebronnen voor en we zijn 

flexibel, wat betekent, dat we mee willen gaan met de ontwikkelingen in de tijd waardoor 



we in de toekomst mogelijk andere keuzes gaan maken. Concrete stappen voor nu zijn onder 

andere het oprichten van het lokaal energiefonds voor lokale energieprojecten. Hiervoor 

wordt ook geld vrijgemaakt. 

*Van buiten naar binnen werken. 

 JA mits NEE tenzij. Hier zien wij een duidelijke relatie met de totstandkoming en uitvoering 

van de omgevingsvisie. Die ademt JA mits NEE tenzij. Het is echter een pittige omschakeling. 

Het vereist een cultuuromslag. Vaak gaat dit moeizaam. 

*Flexibel wonen op maat. 

Splitsing van woningen vinden wij als optie onderbelicht in deze begroting. Veel grote huizen 

in het buitengebied zijn hiervoor geschikt. Met name interessant voor starter, senioren en 

vanuit de mantelzorg gezien.  Het omzien en zorgen voor een ander dicht nabij maar wel 

met een eigen huis. 2 onder 1 kap! Het tijdelijk <10 jaar verbouwen van winkels tot 

appartementen.   

Onze fractie is content met het beschikbaar zijn van revolverende leningen voor 

duurzaamheids, blijvers, starters en klusleningen (in totaal 3 miljoen Euro). 

Tot slot voorzitter: 

Financieel op hoofdlijnen kunnen wij voorliggende begroting als volgt samenvatten. 

Door de tekorten in het Sociaal Domein oplopend tot 4,3 miljoen in 2019 zijn wij in 2019 

door de reserve Sociaal Domein heen. In 2019 gaat dit ten koste van onze Algemene 

Reserve. Ook onze doelstelling voor wat betreft de leningenportefeuille gaan wij niet halen. 

€ 117 mln in plaats van € 110,- mln. Pas in 2020 zitten wij op dit niveau. Vanaf 2020 kunnen 

wij onze algemene reserve weer verder opbouwen. Moet de ombuiging tekorten wel slagen. 

Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee! Gelukkig is er voor de komende jaren nog ruimte 

voor nieuwe investeringen. Voor 2019 circa 14mln. Voorzichtigheid is geboden omdat de 

ombuiging tekorten Sociaal Domein nog in beleid moeten worden vertaald. 

Onze fractie gaat voor goede en constructieve inhoudelijke discussies tijdens de 3 te houden 

commissies aangaande deze voorliggende begroting. 

  


