
Voorzitter,

Onze programmabegroting heeft de naam meegekregen

Uitvoeren maakt sterk!!

Niet te verwarren met werk in uitvoering of andere termen die doen vermoeden dat we alleen op de 
winkel passen. Niets is minder waar we gaan aan de slag.

Er zijn zeker ambities maar het CDA heeft ook zorgen  De Coronacrisis ligt ons nog vers in het 
geheugen en de volgende crisis is al weer in volle gang. Het wordt voor een aanzienlijke deel van 
onze inwoners steeds lastiger om rond te komen  en voor hen die dit nog wel kunnen, veranderd de 
wereld wel heel snel om hen heen.

Het Stikstofbeleid , de oorlog in de Oekraïne de daarmee samenhangende energiecrisis een ieder 
heeft hiermee te maken .Voerde eerder het bouwen van huizen de boventoon nu willen we de 
kosten van ons leven  reguleren en niet meer omhoog zien gaan. Hier kom ik zo in mijn betoog op 
terug

De onzekerheid wat de toekomst zal brengen is groot maar dat neem niet weg dat  we toch door 
moeten gaan op de ingeslagen weg dat is een zekerheid die we wel hebben.

Het CDA vindt het belangrijk dat er gelijke kansen  zijn voor iedereen dat onze gemeente een 
inclusieve gemeente is waar anders zijn ook heel gewoon is . Dit vraagt om een integrale aanpak op 
de diverse beleidsvelden en dat vinden we ook terug in deze Programmabegroting.

Het CDA ziet dat de agrarische  sector een belangrijke rol inneemt in het buitengebied en wij vinden 
dat samen met de agrariërs steeds gekeken moet worden om dit buitengebied lonend en passend in 
te richten.

Wij zijn als CDA niet ontevreden over de begroting maar zien ook dat er zeker  in 2026 ons een 
financiële uitdaging te wachten staat. Voor nu is het heel belangrijk dat de uitvoering van het 
vastgesteld beleid met verve wordt aangepakt.

Voorzitter even wat onderwerpen bij de kop pakken die wij als CDA voor het voetlicht willen 
brengen.

De energiecrisis en daarmee samenhangende energiearmoede in onze gemeente 

De energiecrisis is zoals we allemaal weten ontstaan door de verminderde gasvoorraden die ook al 
voor de oorlog in de Oekraïne  bedenkelijk waren. Het is echter wel met een sneltrein vaart erger 
geworden door de oorlog met Oekraïne .De energieprijzen stijgen tot exorbitante hoogte en wij 
hebben er allemaal last van samen met de inflatie wordt dit een bijna onhoudbare situatie . Dit houdt
in dat een grote groep inwoners die er alleen geen last van heeft maar ook hierdoor vreselijk 
financieel in de knel komen. Inmiddels heeft de rijksoverheid  financiële steun verleent maar wij als 
gemeente kunnen ook ondersteunen door onze beleidslijnen zo in te richten dat voor diegene die in 
de knel komen er verlichten geboden kan worden.
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De inclusieve samenleving

Zoals al eerder in mijn betoog opgemerkt is het CDA grote voorstander van een inclusieve 
samenleving  want Meeleven is Meedoen en Meedoen is Meeleven  ook dit is niet nieuw van 
ons .Het is van groot belang dat we een gezonde omgeving voor onze inwoners creëren  zowel fysiek 
als mentaal dan alleen kun je g0ed functioneren en voor diegene die dat niet optimaal kunnen zullen 
we waar nodig faciliteren. Voorzitter wij blijven wel met een aantal vragen zitten met betrekking tot 
die ondersteuning en dan doelen we op  het bestand van Stoer .Wij zouden het fijn vinden indien dit 
bestand nu eens drastisch zou verlagen  zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt zou dit een 
mogelijkheid zijn. Daarnaast als het blijkt dat dit om moverende redenen niet mogelijk is en 
voorzitter die horen we graag van het College maak dat dan inzichtelijk. Het werken vanuit de 
bedoeling en de bejegening lijkt nu op orde voorzitter.

Het CDA denkt graag mee over  hoe nu verder en nogmaals voorzitter daar waar nodig is alle 
ondersteuning op zijn plaats.

Voorzitter ik ga verder met de

Woningbouw: 

De afgelopen jaren hebben we beleid geformuleerd en plannen gemaakt om te voorzien in de 
woningbouwbehoefte. We hebben de lokale kwaliteitscriteria woningbouw geformuleerd en op basis
daarvan hebben we onze plannen verder ontwikkeld.

We streven in eerste instantie naar inbreiding en transformatie van bestaand vastgoed. Daarnaast 
hebben we vijf uitbreidingslocaties aangewezen waar ruimte is voor ongeveer 1600 woningen.

Inmiddels zijn er al veel initiatieven opgestart, Startnotities opgesteld en wordt er samen met de 
inwoners gewerkt aan een locatiepaspoort en daarna een stedenbouwkundig plan. 

De voornaamste doelgroepen zijn de starters, senioren en de sociale woningbouw. Daarnaast is er 
ook oog voor de overige doelgroepen. 

Het is voor starters moeilijk om een woning te kopen. Mensen uit  bijvoorbeeld de Randstad die al 
een woning verkocht hebben, kunnen met hun overwaarde flink overbieden op huizen buiten de 
randstad, waardoor het voor starters uit de regio bijna onmogelijk is om een betaalbare woning te 
bemachtigen.

Veel gemeenten willen hun eigen inwoners voorrang geven bij het toewijzen van 
nieuwbouwwoningen. Het kabinet komt tegemoet aan deze wens door een wijziging van de 
Huisvestingswet  waardoor gemeenten straks meer ruimte hebben om koopwoningen toe te wijzen 
aan eigen inwoners.

Om starters en alleenstaanden nog sneller aan een woning te helpen heeft de raad besloten om op 
zeven locaties in de gemeente flexwoningen te plaatsen. We hopen dat de eerste woningen tegen de
zomer van 2023 klaar zijn.
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Verder hebben het CDA en de PvdA een motie voor verdere versnelling van de woningbouw 
ingediend bestaande uit een plan aan de Frank Damenstraat en een particulier initiatief voor 
flexwoningen op eigen grond. Wellicht dat het College hiervan de stand van zaken kan geven en 
daarnaast zij we benieuwd hoe het staat met de bouwplannen voor de kleine kernen

Samengevat: het beleid en de plannen liggen er. We zijn begonnen met de uitvoering. Er wordt hard 
gewerkt om de woningnood zo snel mogelijk op te lossen. 

Het CDA wil er wel op wijzen dat we nog steeds voorstander zijn van bouwen naar behoefte zoals we 
dat ook hebben vastgelegd in het coalitieprogramma 2022-2026. In de begroting komt dit 
onvoldoende aan bod en wordt alleen maar gesproken over de maximale behoefte van 2250 
woningen. Dat zouden wij graag anders geformuleerd zien. Is de wethouder het hiermee eens?

Vergroening:

Met de Visie op landschap Natuur en groene kernen ligt er een mooie basis voor verdere vergroening
en nemen we maatregelen die nodig zijn om in te spelen op de klimaatverandering.

Energietransitie:

We zijn op de goede we om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord. Isoleren, verduurzamen, 
Zonnepanelen op de daken, windenergie en langzaam van het aardgas af. 

Ook met het Regionale Energie Strategie (RES) ligt onze gemeente op koers met het opwekken van 
duurzame energie. 

Voor de mensen met een smalle beurs die in een oud huis wonen blijft het lastig. De kosten voor 
energie zijn zoals ik al eerder opmerkte enorm gestegen Gelukkig is de overheid daarop 
ingesprongen met financiële ondersteuning maar het is maar de vraag of dit voldoende is en hoelang 
die hoge prijzen nog aanhouden. Ook zijn er via o.a. de Toekomst bestendig wonen lening, 
mogelijkheden om de woning te verduurzamen.

We maken ons zorgen over het midden- en kleinbedrijf die het nu ook heel moeilijk hebben. Ook 
voor hen moet er snel financiële ondersteuning komen zodat ook zij wat verlichting zullen ervaren

Vitaal buitengebied:

In de raad van oktober hebben we gesproken over dit onderwerp. Belangrijk hierbij is dat er 
voldoende mogelijkheden zijn en flexibiliteit in het beleid. We zijn dan ook blij met de uitspraak van 
de wethouder dat er gewerkt wordt aan een aanpassing van de lokale kwaliteitscriteria woningbouw.
We zullen daar kritisch naar kijken en meedenken om het verder te optimaliseren. 

Afvalbeleid:

We hebben als raad ingestemd met het nieuwe afvalbeleid. Doel daarvan is dat we zoveel mogelijk 
afval willen scheiden en hergebruiken als grondstof. Daardoor wordt de aarde minder belast en 
uitgeput. Om het voor de inwoner betaalbaar te houden streven we ernaar om de stijging van de 
woonkosten tot max 3% te beperken. Door een daling van de WOZ lasten gaan we dit ook halen en 
daar zijn we tevreden over.
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Voorzitter ik rond af met de opmerking dat het CDA met vertrouwen de uitvoering tegemoet zien en 
rest mij nog  het College en de organisatie te bedanken.

Tot zover eerste termijn.
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