
Lokaal Belang, bijdrage 30-06-2022

Voorzitter,

Als eerste feliciteer ik U met de officiële herbenoeming m.i.v. 8 juli voor opnieuw zes jaar. Lokaal Belang 
wenst U veel succes en werkplezier.

Verder is de wereld het laatste jaar er wat anders uit komen zien.

Oekraine Stikstof, Inflatie om maar wat te noemen. Zaken die ingrijpen op onze wijze van leven wat we 
gewend zijn. Financieel maar ook maatschappelijk.

Jaarstukken 2021

Voorzitter,

De jaarstukken over 2021 stemmen tot tevredenheid. Als ruim financieel resultaat noteren we een plus van 
bijna 2.5 miljoen. In het sociaal domein bijna 2.0 miljoen die zoals afgesproken naar de reserve sociaal 
domein gaat. We complimenteren de vorige wethouder hiermee alsook de ambtenaren. We realiseren ons 
dat veel hiervan incidenteel (grondexploitatie, niet bestede gelden, leges vergunningen) is en i.v.m. met 
corona valt ook nog wel een inhaalslag te verwachten is. Toch stemt het in deze onzekere tijden tot 
tevredenheid. De bestemmingen van het positieve resultaat kunnen ook onze goedkeuring wel wegdragen. 

1e Berap

Voorzitter,

Het is goed om te zien dat de verwachting redelijk lijkt uit te komen met de begroting.. De Berap gaat over 
de 1e drie maanden van dit jaar en dat is te vroeg om zwaarwegende conclusies te trekken. Maar op basis 
hiervan wordt de begroting bijgesteld zoals voorgeschreven. We zien wel met belangstelling uit naar de 
‘rapportage voortgang woningbouw’ waarover wordt gesproken. Onze vraag is, wanneer die te verwachten 
is.

Mijn fractie kan instemmen met de beslispunten van het raadsvoorstel ook inzake het ophogen van het 
investerings- en voorbereidingskrediet.



Voorjaarnota

Voorzitter,

De inleiding van de voorjaarsnota geeft reden tot zorg. Eerst worden we lekker gemaakt met een toename 
van de uitkering via het gemeentefonds om vervolgens in 2026 het weer deels terug te draaien. Tja, dan 
wordt begroten lastig. 

Maar toen kwam de memo van de Meicirculaire. Die biedt opeens een heel ander perspectief. Daar zijn we 
als Lokaal Belang zeer blij mee en zeker niet de enigen. In aanloop naar de begrotingsbehandeling zien wij 
graag de volgende speerpunten terug.

Sociaal Domein

De hekjes voor het sociaal domein worden in de gemeente uitkering losgelaten. Wij als Lokaal Belang pleiten
ervoor deze hekjes, indien dit op redelijke wijze te realiseren is, te behouden evenals de reserve. Het lijkt 
ons om op basis van historische cijfers mogelijk te maken, maar horen we graag van de wethouder. Het 
Sociaal Domein kenmerkt zich door de vele openeind regelingen. Daardoor moeilijk om te begroten en dat 
realiseren we ons ook. Maar we hebben in het verleden gezien, dat het prima werkt en tijdelijke tekorten 
konden worden opgevangen.

De afgelopen vier jaren is er in het Sociaal Domein heel veel gebeurd. We hebben een mooie basis gelegd op
het gebied van de jeugdzorg, de ontwikkeling van Stoer, het meedoen beleid, de Inclusie agenda, 
subsidiebeleid, de dementie vriendelijke gemeente en niet te vergeten het proces dat nog volop in 
ontwikkeling is, de WMO-bestuursopdracht. Op alle hierboven genoemde onderdelen is nieuw beleid 
ontwikkeld en inmiddels geheel of gedeeltelijk toegepast. 

We kunnen echter niet op onze lauweren rusten. Daarvoor zijn de belangen van onze inwoners die onze 
steun nodig hebben te groot. Tijd om te gaan evalueren; wat gaat goed en wat kan nog beter of moet 
anders?

We zijn als gemeente geëindigd in de top 5 van de meest toegankelijke gemeente van Nederland. Inclusie is 
echter een doorlopend proces. We leggen voor onze gemeente de lat hoog en proberen processen continu 
middels de Inclusie agenda te verbeteren. Een belangrijk onderdeel hiervan is bv. ook het onderwijs 
inclusiever te maken. Wat kan onze rol hierin zijn? (OAB)

Inclusie, meedoen in de samenleving, geldt voor iedereen of je nu een beperking hebt, aan dementie lijdt of 
door armoede, financiële of andere problemen het gevoel hebt aan de zijlijn te staan. Hier zijn nog de nodige
stappen te zetten. Toch moeten de inwoners zonder problemen ook niet vergeten worden, dus een bloeiend
verenigingsleven is essentieel. Maar ook daar worden stappen gezet (verenigingscoach)

Levensonderhoud/inflatie

Over armoede of financiële problemen gesproken; We maken ons echt grote zorgen over de gevolgen voor 
onze inwoners van de hoge energieprijzen en de enorme inflatie (ruim 7% voor 2022 en naar verwachting 
4,5 % voor 2023). Pensioenen krijgen eindelijk een verhoging.  Het leven is erg duur geworden en niet alleen 
voor onze minima. Ook inwoners met een midden inkomen zullen hier last van krijgen. Dit alles is 
zorgwekkend te noemen en dat zal zeker onze aandacht vragen de komende periode. Want hoe kunnen we 
onze inwoners ondersteunen met de beperkte middelen die we als gemeente tot onze beschikking hebben? 
Heeft het college hier al concrete plannen voor?.



Mede door bovengenoemde problemen zullen we kritisch moeten kijken naar pas ontwikkelde en bestaande
regelingen. Maatwerk bieden lijkt belangrijker dan ooit tevoren. Dat vergt veel van Stoer. Inzet, creativiteit 
enz. We hebben hier vertrouwen in en zullen waar nodig en mogelijk hun ondersteunen in het wegnemen 
van barrières.

Samenleving

Veel van onze inwoners hebben moeilijke jaren achter de rug vanwege Corona. Het heeft voor veel 
persoonlijk leed gezorgd waaronder met eenzaamheid met name onze ouderen en onze jongeren. Veel 
ouderen konden hun familie en vrienden niet meer zien, omdat het risico ziek te worden veel te groot was. 
De maatregelen hadden daarnaast veel impact op onze jongeren die het gevoel hadden niets meer te mogen
of te kunnen. Dit heeft voor een aantal van hen voor mentale problemen gezorgd. Onze jongeren zijn de 
toekomst. Door het gesprek aan te gaan moeten we kijken wat we voor hen kunnen betekenen. En dan 
hebben we het over alle groepen jongeren. Niet dat we nu in iedere kern een jongeren ontmoetingsplek 
moeten gaan ontwikkelen maar belangrijk blijft hoe we de jeugd maar ook de verenigingen kunnen 
faciliteren. We gaan ervan uit dat de onlangs aangetrokken jongerenwerkers van Buurtzorg Jong 
ondersteunen om samen met de jongeren een mooie weg in te slaan.

Tja, de samenleving. Het buitengebied staat onder spanning. Sinds de lancering van het plan Nationaal 
Programma Landelijk Gebied is er veel onrust en onduidelijkheid. We hebben veel acties gezien van onze 
boeren. Onmacht, boosheid, agressie. Begrijpelijk. Onduidelijkheid over haalbare doelen. Wat is het 
perspectief voor degenen die willen door boeren en ook voor eventuele stoppers. Wat is de opgave voor 
andere sectoren zoals mobiliteit en industrie. Kan de wethouder vertellen wat de stand van zaken is en 
eventuele gevolgen voor onze boeren en gemeente zijn en wat we kunnen doen?

Woningbouw

Voorzitter, dan over de woningbouw in onze gemeente. Langzamerhand komen er steeds meer woningen 
bij. Kijk bijvoorbeeld naar het project Hutten Noord, de woningen op de Volharding (zuivelterrein in 
Varsseveld) en Rivierduinen in Silvolde. Deze woningen worden in het najaar van 2022 opgeleverd. Wel zal 
het een uitdaging blijven om het minimale aantal woningen van 100 per jaar te behalen. Factoren als stijging 
van de lonen, verkrijgbaarheid en alsmaar stijgende prijzen van bouwmaterialen spelen mee, maar ook een 
tekort van het aantal arbeidskrachten ook binnen de gemeentelijke organisatie.

De fractie van Lokaal Belang geeft het college nogmaals de uitdrukkelijke opdracht, om woningbouw tot een 
van de hoogste prioriteiten te benoemen en vooral geen vertraging op te lopen bij de ontwikkeling van de 
diverse woningbouwlocaties. Uiteraard hebben we begrip voor vertraging als gevolg van procedures en 
externe ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. Maar door goede communicatie en participatie 
kan vaak veel ongenoegen worden weggenomen. Dit geldt ook voor de uuthuuskes, de realisatie heeft 
misschien wat vertraging op gelopen, maar we gaan ervan uit dat het college met alle voortvarendheid,  
deze woningen voor o.a jongeren blijft ontwikkelen. Immers de nood is zeer hoog en zal zeker niet minder 
worden de komende jaren. Tijdens ons werkbezoek aan Wonion is ons ook verteld, dat jongeren een betere 
kans maken op een huurwoning in Doetinchem, dan in onze eigen gemeente. Terwijl wij deze jongeren 
straks zo hard nodig hebben binnen onze eigen gemeente grenzen, waar volop op industriële ontwikkelingen
word ingezet. De uitdaging zal nog groter worden, aangezien Wonion maar beperkte middelen heeft om 
nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Wij dagen het college dan ook uit, om in deze woeste tijd, 
woningen te kunnen realiseren tussen de EUR 225.000 en 250.000, althans betaalbaar voor starters. Om op 
deze manier starters de kans te bieden om een eigen leven te kunnen opbouwen. De grondwet zegt ons ook,
dat de overheid moet zorgen voor voldoende woongelegenheid. Deze inspanningsverplichting moet het 
college ook op zich nemen. We hebben gezien dat het college, in 2021 al zeer ambitieuze plannen heeft 
laten zien. Houdt het tempo erin en zorg ervoor dat er op zo kort mogelijk termijn woningen gebouwd gaan 
worden. 



Slot

Voorzitter tot slot,

De toekomst ziet er financieel gezond uit. Toch blijft voorzichtigheid geboden. Blijft de herijking in stand? 
Gaat de opschalingskorting van tafel? We vinden dat de ambities ook moeten worden behouden.  Wel 
scherp blijven zodat we snel kunnen schakelen. Hierbij verwachten we creativiteit van het college. Het 
coalitieprogramma biedt voldoende aanknopingspunten, zodat het in onze gemeente voor iedereen goed 
wonen, werken en leven moet zijn. Wel houden we strak vast aan de maximale stijging van de woonlasten. 
In deze tijd van inflatie, duurder wordende boodschappen enz. willen we geen extra lastenverzwaring voor 
onze inwoners.

Voorzitter, ik was als eerste spreker aan de beurt. Ik hoop dat ik veel gras voor de voeten van de andere 
fracties heb weggemaaid. Eén, dan kunnen ze schrappen in hun bijdrage en zijn we sneller klaar en 2. dat we 
als raad veel dezelfde prioriteiten hebben voor de a.s. begrotingsbehandeling. Samen maakt immers sterker.


