
Voorzitter
In de voorjaarsnota kijken we in tegenstelling tot de jaarstukken vooruit naar 
wat ontwikkelingen gaan  betekenen voor het lopende begrotingsjaar en de 
komende begrotingsjaren.  Wij als Raad kunnen met de nota de financiële 
kaders aangeven waarbinnen het college de programmabegroting moet 
opstellen.

Op dit moment hebben we in de Oude-IJsselstreek de situatie dat er na de 
afgelopen verkiezingen een aantal wisselingen hebben plaatsgevonden, zowel in 
het college als in de raad daarnaast zijn er de afgelopen vier jaar een groot 
aantal notities vastgesteld door de raad die de komende vier jaar tot uitvoer 
zullen komen. Je zou kunnen zeggen dat deze voorjaarsnota beleidsarm is. Dit 
dekt echter niet helemaal de lading, het is een bijzondere voorjaarsnota. Er zijn 
ontwikkeling die een sterke wissel trekken op het gemeentebestuur  zoals de 
situatie in de Oekraïne en daardoor o.a. de stijging van de gasprijzen, de 
overgang van een oud naar een nieuw college, de financiële onzekerheid vanuit 
de Rijksoverheid en de zeer recente bekendmaking vanuit de Rijksoverheid ten 
aanzien van het stikstofbeleid en de wet die is aangenomen in de Tweede 
Kamer.

Is deze voorjaarsnota dan helemaal voor niks? Zeker niet! Het is een 
waardevolle inkijk in hoe onze financiële situatie nu is en waar we eventueel een
afwijking kunnen verwachten. Het helpt de gemeenteraad om naar de begroting
eind dit jaar nu nog eventuele keuzes te maken zodat we een mooie en financieel
gezonde gemeente worden en blijven. 

Daarnaast willen wij graag een aantal aspecten nader benoemen:

Wonen
Zoals ook verwoord in het coalitieakkoord wil het CDA dat er snel wordt 
voorzien in de grote behoefte aan betaalbare woningen. Met name voor starters 
en senioren, maar ook de overige behoefte zoals midden huur-woningen, 
Uuthuuskes en sociale woningbouw. Hierbij moeten we niet alleen kijken naar 
de grotere kernen maar zeker ook aandacht voor de kleinere kernen zodat daar 
de leefbaarheid ook gewaarborgd blijft. Verder zullen we de voortgang van de 
motie ‘Versnellen Woningbouw’ nauwgezet volgen. Voor het CDA blijft het 
uitgangspunt: bouwen naar behoefte!

Het Sociaal Domein



De ingezette lijn om de raad periodiek mee te nemen in de voortgang is een  
mooi voorbeeld hoe je informatie kan delen op een duidelijke en inzichtelijke 
manier. Er is heel goed werk verricht door de vorige wethouder WMO en deze 
lijn zal zeker blijvend gevolgd moeten worden.

Budgettair willen wij dat indien mogelijk het Sociaal domein “binnen de hekjes “
blijft.

Vitaal buitengebied

We hebben een prachtig buitengebied en dat willen we behouden en versterken.
We moeten ook aansluiten bij ideeën en wensen van de agrariërs, bewoners en 
ondernemers. Ook de leefbaarheid in het buitengebied is voor ons een 
belangrijk aandachtspunt.

Daar hebben we als raad al op ingespeeld bij het opstellen van de Lokale 
kwaliteitscriteria woningbouw. Dat biedt ruimte voor nieuwe woonvormen, 
landgoederen, passende nieuwe ondernemingen en agrarische bebouwing.

Ook nieuwe fietspaden dragen bij aan het Vitaal Platteland en stimuleren 
daarnaast ook nog het Recreatie en Toerisme. Het fietspad naar het Almende 
college komt eraan, had er eigenlijk al moeten zijn, maar zit nu ook in de 
afronding. De aansluiting van Engbergen naar het Landfort in Megchelen moet 
een speerpunt worden.

Verkeersveiligheid 
We hebben in de afgelopen periode veel gesproken over verkeersveiligheid in 
onze gemeente. De enquête van CDA Provincie Gelderland eind 2021 over 
verkeersveiligheid in onze gemeente heeft veel reacties opgeleverd. Omdat er 
zoveel inzendingen waren over onze gemeente, is de CDA woordvoerder 
mobiliteit van de Provincie, Hans van Ark maandagmiddag 21 februari met ons 
op pad geweest om een aantal gevaarlijke punten te bespreken. Uiteraard zijn 
we begonnen met het meest gevaarlijke kruispunt van onze gemeente, de 
kruising van de N317 en de Oude IJsselweg.

We hebben alle meldingen gedeeld met de wethouder (Ria), de indieners en 
diverse Dorpsbelangen verenigingen. We zullen de voortgang blijven monitoren.

Duurzame energie
We moeten verder met maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te 
gaan. Het opwekken en het gebruik van duurzame energie levert hier een grote 
bijdrage aan.

Voorlopig moeten we het doen met zonne- en windenergie. Maar we zijn er nog 
lang niet en we lopen tegen een aantal knelpunten aan zoals de capaciteit van 
het netwerk, de infrastructuur van Tennet en Liander. Het CDA is ook 
voorstander van het hanteren van de zonneladder. Laten we zoveel als mogelijk 
de daken vol gaan leggen en de natuur zoveel mogelijk ontzien. We zijn blij dat 
de samenwerking met het Burgerinitiatief Energie Oude IJsselstreek (BEOIJ) 
goed loopt.



De komende tijd gaan we met de regio aan de slag voor de herziening van het 
akkoord van Groenlo. Andere gemeentes zullen nog flink aan de bak moeten op 
weg naar een energie-neutrale gemeente.

Wij vinden dan ook dat elke gemeente daarin zijn eigen verantwoordelijkheid 
heeft.

Stikstofproblematiek
De stikstofproblematiek is op dit moment een heikel punt. Boeren protesteren 
tegen de plannen uit Den Haag en wij begrijpen hun zorgen! Als je het idee hebt
dat de grond onder je voeten wegzakt en je toekomst zeer onzeker wordt dan is 
het logisch dat je dit niet zomaar accepteert. Demonstreren is dan een goed 
recht van iedereen, waarbij wij wel willen opmerken dat dit respectvol, zonder 
intimidatie en veilig moet gebeuren.

Bijna een jaar geleden presenteerde het CDA onze landbouwvisie ‘Perspectief 
voor boeren’ . Nu een jaar later ligt er een Vijfstappenplan om de Stikstofcrisis 
op te lossen.

Het CDA wil perspectief voor de boeren en dat kan, dat is goed mogelijk met de 
juiste aanpak. Het stikstofprobleem is niet het probleem van de boeren, maar 
een gezamenlijk probleem van alle Nederlanders. Het CDA vindt dat we samen 
aan de oplossing moeten werken waarbij we niet alleen kijken naar de boeren 
maar naar alle sectoren.

Er zijn momenteel 2 provincies die een plan van aanpak hebben en dat zijn 
Gelderland en Brabant.

We moeten de natuur beschermen tegen externe invloeden zoals de industrie, 
mobiliteit en de landbouw. De natuuropgave wordt vaak gezien als een directe 
bedreiging voor onze landbouw. Het CDA ziet dat anders: natuur en boeren 
kunnen niet zonder elkaar.

Met welke bril kijkt het CDA naar de toekomst van de agrarische sector? In het 
christendemocratische mens- en maatschappijbeeld staat de zorg en 
verantwoordelijkheid voor elkaar en onze leefomgeving centraal. Alleen zij aan 
zij kunnen we de belangrijke maatschappelijke vraagstukken oplossen. De 
samenleving is geen hotel, waar mensen slechts klanten zijn die niet zo veel met
elkaar te maken hebben, maar ons gemeenschappelijk huis. En voor dat 
gemeenschappelijk huis moeten we goed zorgen. Samenwerken, zorgzaamheid, 
verantwoordelijkheid voor elkaar: dat is de kern van de christendemocratie. De 
transitie naar een nog meer duurzame en innovatieve landbouw is dan ook een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, een opgave waar de politiek moet optrekken
met boeren, burgers en bedrijven.

Het verzoek aan de wethouder is dan ook: kunt u een toezegging doen dat er, 
zodra u een gesprek met de provincie heeft gehad over dit onderwerp dit terug 
wordt gekoppeld aan de raad met de bevindingen en de aanbevelingen.

Voorzitter en tot slot, maar zeker niet minder belangrijk:

JONGEREN



We zijn blij dat jongerenwerk niet meer een incidentele, maar een structurele 
uitbreiding gaat ontvangen de komende jaren. Het preventief werken om 
mogelijke problematiek te ondervangen is volgens ons van groot belang. 

Tegelijkertijd missen we nog een plan voor AL onze jongeren. Want plekken om 
bijeen te komen, waar ze hun eigen ding kunnen doen of gewoon ‘chillen’ zijn 
schaarsgoed in onze gemeente. Tijdens 2 jaar corona hebben de jongeren in 
onze gemeente deze sociale interactie moeten missen en zie je dat ze, nu het 
weer kan, niet veel opties hebben. We willen daarom onze jongeren hierbij 
ondersteunen en zien hierbij een faciliterende rol voor onze gemeente.

Laat jongeren met ideeën voor activiteiten komen en laten we gebruik maken 
van onze partners: verenigingen, bedrijven, buurt- en dorpshuizen, maar ook de 
ouders van onze jongeren. Laten we hen weer een eigen plek geven in vele van 
onze kernen, want de jeugd is onze toekomst!

Wij willen graag van het college weten wat er nog meer aangepakt kan worden 
voor alle jongeren.

Tot zover

1ste termijn


