Geachte voorzitter, college, leden van de Raad en inwoners van West Betuwe.

7 juli 2020.

(De algemene beschouwingen van de fractie van de ChristenUnie in West Betuwe, kijkend naar de jaarstukken, de bestuursrapportage en
de perspectiefnota zoals die zijn aangeboden door het college van Burgemeester en Wethouders van onze gemeente.)

Wij mogen inwoner en bestuurder zijn van een mooie landelijke gemeente waarin de natuur gelukkig
nog een belangrijke rol speelt. We zien in het voorjaar de dorre bomen weer tot leven komen en
plots bedekt worden met prachtige bloesem. In de zomerperiode zien we dit ontwikkelen en in het
najaar dragen ze velerlei soorten vruchten. Van al die jaargetijden mogen we genieten en zijn we er
soms terecht verwonderd over. We mogen er de grootheid van de Schepper in zien.
Ook in de politiek zijn we bezig met zaaien en oogsten en zo is dat ook bedoeld. We kunnen ons als
bestuurders ook vergelijken met de fruitbomen. Ze zijn bedoeld om vrucht te dragen. Wat zal voor de
fruitteler het belangrijkste zijn? Veel vruchten of goede vruchten?
In de Bijbel vertelt Jezus een verhaal over vruchtdragers, voor ons de fruitbomen. Hij leert dat het
van belang is om goede vruchten te dragen en daartoe moet er wel eens flink gesnoeid worden om
een beter resultaat te verkrijgen. Belangrijk is dat de takken geënt zijn op een goede stam, de
voedingsbron. Voor de fractie van de ChristenUnie is dit een waardevolle les. Aan de vruchten
herkent men de boom. Ook wij doen ons best om in het belang van de gemeenschap van West
Betuwe goede vruchtdragers te zijn. Soms voelen we ons gesnoeid en dat kan pijn doen, maar we
weten ons geënt op een goede stam, de levensbron, onze God.
Vandaag wil onze fractie graag een boom opzetten over de perspectieven die de ChristenUnie ziet
voor onze gemeente West Betuwe.
Wij hebben toepasselijk een cadeautje meegebracht van onze fractie aan de gemeente. Dat willen we
nu graag overhandigen.
Voorzitter, we hebben ons afgevraagd of we moesten zoeken naar een geldboom voor onze
gemeente. Maar dat blijkt nu niet direct nodig te zijn, want we mogen naar tevredenheid
constateren dat we een financieel gezonde gemeente zijn met een sterke reservepositie. In een
nieuwe gemeente komt er veel op je af en dat merken we in dit tweede jaar ook weer duidelijk. En
dan is het fijn als je de mogelijkheden hebt om te investeren in zaken die voor de gemeenschap
belangrijk zijn. We zijn geen bankbedrijf en geld mag geïnvesteerd worden. We gaan dit wat ons
betreft o.a. doen om achterstanden in te lopen bij het onderhoud van de wegen en in het beheer en
onderhoud van het groen. Geen methode van lapmiddelen hanteren, maar duurzaam en kwalitatief
aanpakken, anders schuiven we problemen alleen maar voor ons uit. We hebben nog voldoende
weerstandsvermogen en een aantal bestemmingsreserves om andere plannen te realiseren.
Tegelijk moeten we constateren dat er op dit moment weinig ruimte zit in het vrij besteedbare deel
van de algemene reserve. Daarom is het project West Betuwe in evenwicht gestart om ook op
termijn een financieel gezonde gemeente te blijven. We zullen ons oprecht moeten afvragen wat
voor gemeente we willen zijn en waar we onze beschikbare middelen aan willen besteden. Een groot
deel bestaat uit wettelijke taken of vaste kosten, dus het zal best ergens tot moeilijke keuzes gaan
leiden. Voor de ChristenUnie zijn onderwerpen als duurzaamheid, woningbouw, leefbaarheid, de
120% norm en maatwerk in het sociaal domein belangrijk.
We hebben te maken met klimaatverandering en dat vraagt om actie. Er is al eens vaker verwezen
naar een onderzoek uit Wageningen: een boom is vergelijkbaar met tien airco’s. Eén van de concrete
maatregelen van de provincie Gelderland is om minstens 100.000 bomen te planten. Laten we daar

als gemeente bij aansluiten. Dat is goed voor de kwaliteit van ons landschap, de biodiversiteit, het
opnemen van CO2 én het zorgt voor een schone lucht en verkoeling. Natuurlijk kunnen we nog veel
meer doen, maar laten we alvast bij de eenvoudige taak van bomen planten beginnen.
Bij duurzaamheid en onze Regionale Energie Strategie moeten we ons als samenleving de vraag
stellen wat we gaan doen aan het opwekken van energie. Maar zeker zo belangrijk voor ons, hoe
kunnen we het verbruik van energie verminderen? Kritisch naar onszelf en onze omgeving kijken wat
we daar aan bij kunnen dragen. Verduurzamen waar mogelijk en verantwoord gebruik van energie.
Inmiddels is al bij vier scholen werk gemaakt van verduurzaming van de gebouwen. Een goede
ontwikkeling. Fijn dat deze zomer gestart kan worden met de bouw van een nieuwe school, het
Kindcentrum in de Plantage te Meteren, een mooi project in deze nieuwe wijk. We zijn ook blij dat de
basisschool in Est voorlopig nog open kan blijven en als ChristenUnie pleiten we ervoor om als
gemeente ons volledig in te zetten om kleine basisscholen open te houden in het belang van de
leefbaarheid van onze kleine dorpen.
Als we het over scholen hebben, dan kijken we ook naar de fietsroutes en fietsknelpunten. Op weg
naar school of sportvereniging kennen deze routes enkele gevaarlijke hindernissen. Wij zouden graag
zien dat er stevig op ingezet wordt om deze problemen op te lossen.
Een ander thema dat onze aandacht vraagt is de woningbouw. Veel mensen dromen van huisje,
boompje, beestje. Maar dan moeten er wel huizen zijn. Huizen voor senioren, en betaalbare huizen
voor starters, jongeren en eenpersoonshuishoudens. Die zijn er nog steeds veel te weinig. Er is
vrijwel geen enkel huis te koop onder de 200.000 euro! Bouw voor de kernen, naar behoefte. De
Provincie en het Rijk geven extra mogelijkheden en stimuleren dat zelfs. Laten we die kansen grijpen.
We kunnen als gemeente extra geld maken met ontwikkelen van eigen locaties waar nu bijvoorbeeld
lege schoolgebouwen staan te verpauperen. Daar staat dan toch zo’n geldboompje. Kansen voor
betaalbare sociale woningbouw. Pure win-win situaties. Gewoon doen!
Het college gaat voor een sluitend dekkingsplan meerjarenbegroting 2022-2025 en daar staan we
zeker achter. Een grote geldboom zal ook voor onze gemeente onvindbaar zijn. De bijdragen van het
Rijk voor met name het sociaal domein zijn bij lange na niet voldoende. Het vraagt om creativiteit en
maatwerk om ervoor te zorgen dat onze kwetsbare inwoners niet de dupe zijn van toekomstige
bezuinigingsmaatregelen. Daar willen wij ons zeker voor inzetten. We weten dat 6% van de
huishoudens van een minimum inkomen moeten leven. Dat betekent veel voor gezinnen, ouders en
kinderen. We moeten er voor hen zijn. Actief acteren en inzetten op maatwerk.
Voorzitter, we krijgen in al deze stukken een mooi beeld te zien. Maar resultaten zijn nooit
vanzelfsprekend en omstandigheden heb je maar zelden in eigen hand en die kunnen wel van grote
invloed zijn op die uiteindelijke resultaten. We hebben dit heel intensief ervaren vanwege het corona
virus.
Dank aan allen die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van deze documenten. Veel werk, een
grote verantwoordelijkheid en een mooi resultaat. Op deze vruchtbare bodem kunnen de bomen in
West Betuwe wortelen en vrucht dragen.
(Voorzitter, we hebben een belangrijke taak met een grote verantwoordelijkheid. Met grote inzet willen we ons
daar steeds aan wijden. We weten ons daarin afhankelijk van onze Levensbron. Een boom die geplant is aan
waterstromen, geeft vruchten op zijn tijd. Dat is bemoedigend! )

