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Voorjaarsnota/Jaarrekening/BeRap 
 
Op deze raadsvergadering bespreken we diverse stukken die enerzijds de financiële 
onderbouwing en verantwoording weergeven en anderzijds een blik op de rest van 
2021 en 2022. 
 
En we ontkomen er niet aan, op elk onderdeel, op ieder cluster, plan, idee of 
voornemen heeft de pandemie invloed gehad of zal de invloed voor komend jaar nog 
steeds een rol spelen. 
 
In de eerste termijn van onze fractie wil ik daar eigenlijk zo min mogelijk woorden 
aan vuil maken. Niet omdat dit geen zeer belangrijk gegeven is, maar omdat ik dit 
betoog zo constructief en optimistisch mogelijk wil insteken. 
We krabbelen er immers weer langzaam uit. 
 
Maar niet alleen dat, voorzitter. Ook vind ik oprecht dat de voorjaarsnota, de 
bestuursrapportage en de jaarstukken een compliment verdienen. Een compliment 
aan het college en de ambtenaren voor het gevoerde beleid, hetgeen wat is bereikt 
en hoe we er nu, als gemeente voorstaan. 
 
Natuurlijk begrijpt onze fractie dat er één en ander op de rekening is blijven staan 
door Corona, maar toch zien wij de stukken als een positieve basis voor de 
herstelperiode die wij nu ingaan. 
 
Deze positieve kijk vanuit onze fractie wil ik graag toelichten, waarbij ik de stukken 
als één geheel zal behandelen. 
 
De inwoners van onze gemeente verdienen een mooie woonomgeving, gelijke 
kansen, zinvol werk, voldoende inkomen en een mooie toekomst voor hun kinderen. 
Er wordt volop ingezet om woningbouw te realiseren, we werken aan een groene 
leefomgeving en zorgen ervoor dat we de verantwoordelijkheid voor een energie-
neutrale leefomgeving niet doorschuiven naar volgende generaties.  
 
We leven immers niet alleen voor onszelf. Keuzes die nu op grote weerstand stuiten 
van onze huidige inwoners, zullen goed in het licht van de toekomst moeten worden 
gezien. We hebben een opgave als het gaat om duurzaamheid en bewustwording 
van energieverbruik. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor toekomstige generaties. 
 
De opgave tot duurzaamheid is groot en verdient het om als regio actief aan te 
pakken, ook als daarbij soms lastige keuzes gemaakt moeten worden, zoals 
bijvoorbeeld zonnevelden op landbouwgrond met inachtneming van de zonneladder. 
 
Zonneparken op landbouwgrond hebben effecten op de bodem, landbouw en de 
aanwezige biodiversiteit. Of die effecten positief of negatief zijn, hangt af van de 
uitgangssituatie op de betreffende locatie en van de inrichting en het beheer van het 
zonnepark. 



 
Voor de bodem geldt dat minder licht en een andere verdeling van het water zullen 
leiden tot minder bodemleven, lagere organische stofgehalten en een afname van de 
bodemvruchtbaarheid. Dit is met name van belang als de grond later weer voor 
landbouw gebruikt zou worden. 
 
Cruciaal voor een combinatie zonnepark en biodiversiteit is dat er voldoende licht en 
water op de bodem blijft komen. En alleen het inzaaien van een bloemrijk mengsel is 
onvoldoende, essentieel daarbij is het beheer. De combinatie met een uitloop van 
dieren vraagt aanvullend beleid. 
 
Zonnepanelen op landbouwgrond verdient wat ons betreft een bredere visie en een 
bredere discussie, dan een simpel no-go beleid. 
 
Daarnaast verdient een gevoelig onderwerp als dit goede communicatie en goede 
participatie. Dat moet wel van twee kanten komen. Bewoners die wel zijn gehoord, 
maar geen gelijk krijgen, ervaren dit vaak als slechte burgerparticipatie. Ook 
daarover goed en zorgvuldig communiceren is dus van groot belang. Lastige keuzes 
zullen we soms tóch moeten maken en juist dan is communicatie een zorgvuldig en 
erg belangrijk punt. 
 
In een leefbare gemeente heeft iedere inwoner gelijke kansen. Inclusie is de term die 
overal doorheen moeten worden gevlochten. Met voldoende startmogelijkheden en 
uitgaande van ieders competenties kunnen we inwoners zelfstandig en onafhankelijk 
maken. 
 
Geen mens is geholpen met een bedruiping van sociale toeslagen en toekenningen. 
De leefsituatie in stand houden door wél voldoende financiële ondersteuning te 
bieden, maar geen kansen en mogelijkheden te creëren op bijvoorbeeld werk of 
onderwijs is voor onze fractie absoluut niet wat we willen 
 
Werk aan een sociaal model, plak geen pleisters en schrijf geen pillen voor. Zorg dat 
iedere inwoner zijn verantwoordelijkheid kán pakken, wíl pakken en soms zelfs móet 
pakken. 
 
Vanuit de transformatie in de kijk op werk zijn we daarmee goed op weg.  
Stoer staat er goed voor! Stoer is gestart in een meer dan lastig jaar, destijds heeft 
onze fractie gezegd dat we de start liever een jaartje uitstelden, om ons goed voor te 
bereiden. Wij vinden het nu ook wel zo stoer om te zeggen dat wij positief verrast 
zijn over de resultaten en het functioneren van onze eigen participatiebedrijf. 
 
Als inclusief werkgever heeft de gemeente een ambitie. Inclusief werkgever zijn is 
gelukkig een vanzelfsprekendheid maar vraagt nog wel veel kennis. Haal als 
gemeente de kennis bij externe partijen en zorg dat goed op weg blijven als 
gemeente. 
 
Waar wij moeite mee houden, voorzitter, zijn onze doelstellingen rond 
maatschappelijke banen. Als we werkelijk inclusief willen zijn, en als we werkelijk al 
onze inwoners willen toe leiden naar werk wat eigenwaarde en onafhankelijk kan 
bieden, dan staat een doelstelling op maatschappelijke banen daar recht tegenover. 



 
We creëren een exclusief aanbod in een gemeente waar wij inclusief willen zijn. Dat 
past niet, en als je het er al over hebt, zal je doelstelling op z’n minst “ 0 “ moeten 
zijn. 
Goed onderwijs levert uiteindelijk een goede startkwalificatie op. 
 
Onderwijshuisvesting, integrale centra, maar ook meebewegen met andere vormen 
van onderwijs, in digitale vorm bijvoorbeeld, als dat nodig blijkt. Oog houden voor de 
jonge generatie met de samenwerking met Buurtzorg Jong die gelukkig steeds meer 
geworteld raakt in onze gemeente. Ik las dat zij 500 gezinnen hebben geholpen. 
Laten we wel kritisch kijken naar die vaststelling. Want het lijkt ons geen juist streven 
om de inzet van buurtzorg jong zo frequent mogelijk te laten zijn. Hiervoor geldt 
hetzelfde als voor de opmerkingen rond de maatschappelijke banen. Vanuit inclusie 
gezien, streven we naar een zo minimaal mogelijk beroep op organisaties als 
Buurtzorg Jong. 
 
Werken aan een inclusieve gemeente, zelfredzame en onafhankelijke inwoners en 
daarnaast targets verbinden aan het aantal contactmomenten van hulporganisaties 
of speciale banen staat voor onze fractie haaks op elkaar en is niet juist. 
 
We krabbelen langzaam op uit een lastige periode, als D66 willen we ons vooral 
richten op “ terug naar het oude normaal”, we zullen daarvoor een plan of visie 
moeten hebben voor een langere termijn. We kunnen nog niet volledig voorzien 
welke gevolgen de corona-pandemie voor onze gemeente, onze inwoners en onze 
ondernemers 
 
We hebben een stevig weerstandsvermogen, dat zien wij als een geruststelling om 
binnen dit terugkeerplan de juiste keuzes te kunnen maken. We kunnen investeren 
en keuzes maken die soms wat extra lef vragen. Toch moeten we ons niet rijk 
rekenen, er liggen nog teveel onzekerheden, als gevolg van de coronacrisis in de 
nabije toekomst. 
 
In de stukken die voorliggen wordt ook een en ander gezegd over 
informatievoorziening. En dan met name de wetgeving daarom heen. Hoe mooi zou 
het zijn als wij als gemeente deze wetgeving als het minimale zien wat we willen 
doen. 
We hebben ons te houden aan de minimale eisen die de wet ons stelt, als het gaat 
om informatievoorziening, wat ons betreft leggen wij onze lat hoger. 
 
En dan informatievoorziening die volledig inclusief is, met passend taalgebruik, 
prettige vormgeving en zo nodig in gesproken of gedrukte vorm. 
Onze fractie is klein, kritisch maar ook zeker constructief. Onze kernwaarden hebben 
wij vertaald naar onze lokale politiek. We hebben zeker niet altijd vanuit de landelijke 
partij gesproken, ook wij zijn een lokale partij, die kan leunen op een sterk landelijk 
netwerk. 
 
Vanuit deze constructieve houding willen wij komend politiek jaar, na het 
zomerreces, met coalitie en oppositie aan de slag met alle programma’s uit onze 
voorjaarsnota 
 



Afgelopen jaar heeft meer dan ooit laten zien dat de toekomst onvoorspelbaar is. 
Daar waar we worden ingehaald door de tijd, de feiten of andere externe invloeden 
rekenen wij op alle fracties en gaan wij voor een mooi democratisch jaar. 
 


