
 

 

Raad 7 november 2013 Programmabegroting.

 

 

Voorzitter, met de programmabegroting 2014 kijken wij vooruit, maar omdat het alweer de 
laatste van deze raadsperiode is, kijken we ook nog even achterom. 

In het Lingewaal journaal van vorige week werd een duidelijk beeld neergezet hoe de 
gemeente er voor staat en een indruk gegeven voor het beleid in 2014. Goede en duidelijke 
informatie voor onze burgers. 
We mogen als kleine gemeente best trots zijn op wat we met elkaar bereiken, zeker ook in 
deze raadsperiode. In moeilijke tijden toch uitkomen met je inkomsten en een stabiel beleid 
voeren. 
Voor de ChristenUnie ook een bijzondere raadsperiode, omdat we voor het eerst deel uit 
gingen maken van de coalitie en onze wethouder daarin koos voor o.a. de zware posten 
financiën en onderwijs. Een grote uitdaging en wij zijn van mening dat de hoge 
verwachtingen ook waar gemaakt zijn. Ook daar zijn we trots op. We constateren ook dat er 
in het college en in de raad op een goede constructieve manier samengewerkt wordt en dat 
heeft een positief effect op het werkklimaat. Dat leidt tot werkvreugde, enthousiasme en als 
onbewust vanzelfsprekend tot een hoger rendement. Mooie feiten. 

De ChristenUnie is altijd bereid om haar verantwoordelijkheid te nemen. We deden en doen 
het in Lingewaal  en ook in de landelijke politiek. Het herfstakkoord is het meest recente 
voorbeeld. Naast D66 waren de twee kleinere christelijke partijen nodig en bereid om na een 
grondige herziening de begroting te steunen en een ongewenste politieke crisis te 
voorkomen. Steun aan gezinnen, aan alleenstaande ouders, het ontzien van nabestaanden, 
chronisch zieken en gehandicapten, steun voor werkgelegenheid in de regio.  
De handtekening van deze partijen is zichtbaar, terwijl de verantwoordelijkheid de omvang 
van de partijen overstijgt. We zijn landelijk een kleinere partij en spelen nu al jaren bij iedere 
begroting een belangrijke rol.  
In een cultuur waarin God en geloof vaak naar de marge wordt gedrukt, zien we het werk 
van mensen die God willen dienen op de plek waarop en in de tijd waarin God hen heeft 
geplaatst. ChristenUnie tweedekamer lid Gert-Jan Segers zegt in een column: 
Ik ben lid van een partij met vijf Tweede Kamerzetels en twee Senaatszetels. Wat kun je daar 
in vredesnaam mee bereiken? En verwijst dan naar het moment in de Bijbelse geschiedenis 
waarop alles bij de handen van Jezus’ volgelingen leek af te breken en er maar vijf broden en 
twee vissen waren. Het was een van die momenten waarop de wonderen de wereld in 
kwamen. En ook nu mogen we steeds weer bemoedigende zaken zien. 
Dit zelfde Evangelie is ook voor onze fractie de inspiratiebron en motivatie om ons werk hier 
in de gemeente te doen. 

Voorzitter, terug naar onze eigen begroting.  



 

 

We hebben vorige week schriftelijk al een groot aantal vragen gesteld die meer technisch 
van aard waren. Hartelijk dank voor de zorgvuldige beantwoording daarvan.  
Ook politiek gezien hebben we nog wel vragen en opmerkingen. 

Bij programma 1 de vraag of het wel verstandig is om met de investeringen in de ict 
samenwerking door te gaan. Sluit het wel aan bij de ons omliggende gemeenten? 
Dit gelet op alle ontwikkelingen die nu gaande zijn. Kunnen wij er van uit gaan dat het 
college dit wel goed bewaakt en we geen onverantwoorde investeringen doen. 

Bij programma 3 blijven onze opmerkingen gedaan bij de perspectiefnota hier staan. Een 
ander punt: Nu de winter er weer aan komt, willen we u vragen om de Van Langerakstraat in 
Asperen bij sneeuwval en ijzel in het strooischema mee te nemen. Het is een korte straat en 
bezoekers van supermarkt, seniorencomplex, dorpshuis, school en gezondheidscentrum 
maken er allemaal gebruik van. Graag een toezegging hier op van de portefeuillehouder. 

Intensief zijn we nu ook bezig met het groenbeheer en de openbare ruimte. Wij waarderen 
de inzet en betrokkenheid van de buitendienstmedewerkers en de wijze waarop wij als Raad 
hier bij betrokken worden. 

PvdA en CDA pleiten voor glasvezel in het buitengebied. Vanaf begin heeft de ChristenUnie 
zich met voorstellen, schriftelijke vragen en moties zich hier al sterk voor gemaakt. 

Programma 4.  Voor het versterken van de lokale economie en het behoud van 
werkgelegenheid participeren wij in de programmaraad Welvarend van de Regio 
Rivierenland in de provincie Gelderland. We weten echter ook dat onze lokale economie 
helemaal gericht is op Zuid Holland. Wordt het doel dan wel bereikt? 

In programma 5 wordt gesproken over de overdracht van het buitenonderhoud van de 
onderwijsgebouwen naar de schoolbesturen. Een goed kwaliteitsniveau moeten we 
handhaven. Hoe gaan we dat borgen? Want de gemeente blijft wel verantwoordelijk voor 
vervanging. 

We gaan ook uitvoering geven aan de motie aanpak kinderarmoede. Zijn daar dan geen 
financiële middelen voor nodig. Er is geen stelpost voor opgenomen. 

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning. Gisteren nog kregen we een schrijven van de 
SWOL Stichting Welzijn Ouderen Lingewaal. Ik heb er behoefte aan om uit te spreken dat 
onze fractie groot respect en waardering heeft voor de activiteiten van de SWOL. Hier 
moeten wij aandacht aan blijven geven, net als aan alle ouderenongeacht hun vitaliteit. 

Programma 8 milieu. Daar willen we bereiken dat omgevingsvergunningen en meldingen 
tijdig afgehandeld worden. Daartoe gaan we de ODR monitoren en aansturen.  
Onze vraag is dan: waar sturen wij op? Welke mogelijkheden zijn daar voor en komt er ook 
een moment van evaluatie? 

Verder willen we duurzame energie stimuleren. Er ligt een motie mbt duurzaamheid. Ook nu 
herhalen we weer, dat wij de uitvoering van de motie erg mager vinden. Veel te beperkt. 

Mbt de afvalinzameling door de AVRI. Het tarief wordt aangepast aan de frequentie waarin 
afval wordt aangeboden. Wat betekent dit voor de lasten voor de burgers. Als men de kliko 
tweewekelijks aan de straat zet, dan is sprake van een lastenverzwaring naar onze mening. 



 

 

Programma 9. Kleurrijk Wonen wordt gekoppeld aan een eventueel CPO project op locatie 
De Eng. De ChristenUnie zou graag zien dat CPO projecten onafhankelijk worden. 

Wij vinden het verder een goede zaak dat er aandacht is voor de agrarische sector in ons 
buitengebied om voor hen meer mogelijkheden te creëren in het gebied van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Onze agrariërs zijn een belangrijke pijler van de lokale economie en 
mogen niet in hun voortbestaan bedreigd worden. 

Begin 2014 gaan we een structuurvisie vaststellen voor WaalWeelde West. Kan aangegeven 
worden wat ons daarmee te wachten staat? 

Dan zijn er diverse particuliere ontwikkelingen waarvoor een bestemmingsplan wordt 
opgesteld. Worden we wel tijdig geïnformeerd over ontwikkelingen van o.a. landgoed 
Friezenwijk in Heukelum en camping de Lievelinge in Vuren. 
En komt er ooit nog beweging in de herontwikkeling van de locaties van Strijcon en Van 
Herwaarden op de Voorstraat in Asperen? 

De kosten voor een nieuw woningbouwprogramma blijven we moeite mee houden. Wat is 
nut en noodzaak als er nauwelijks gebouwd wordt in deze tijd? 

In programma 10 kregen we recent nog uw informatie voor de noodzakelijk om te buigen 
bedragen voor 2014 tot 2017. Met de gevolgen van het landelijk herfstakkoord verwerkt, 
geeft dat voor Lingewaal een nadeel van 36000 euro in 2014, maar een voordeel van 
gemiddeld 60.000 euro voor de daar op volgende jaren. We zijn de ChristenUnie fractie o.l.v.  
Arie Slob dankbaar voor de initiatieven en getoonde inzet mbt het herfstakkoord en 
constateren met tevredenheid dat het ook voor onze gemeente positief uitpakt. 

Voorzitter, in de financiële overzichten zien we dat er met realiteitszin gewerkt is. Terecht 
zijn de verwachte opbrengsten van de bouwleges flink naar beneden bijgesteld. 

De OZB wordt voor woningen met 2% extra verhoogd. Zo hadden we dit in het stappenplan 
ook afgesproken. Natuurlijk is het heel verleidelijk om met de verkiezingen in zicht te roepen 
dat we dit niet willen, omdat alles voor de burgers al duurder wordt. Maar we moeten ook 
eerlijk en reëel blijven naar de inwoners. De gemeentelijke belastingen zijn nog altijd zeer 
acceptabel en we hebben intern ook grote bezuinigingen doorgevoerd. Met deze bescheiden 
verhoging kunnen we wel een sluitende begroting presenteren naar de Provincie en dat is 
beslist niet onbelangrijk. Ook de ChristenUnie had deze verhoging liever niet gehad en we 
zullen ons dan ook zeker in blijven zetten om deze schade steeds beperkt te houden. 
 
Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie bedankt een ieder die aan de totstandkoming van 
deze programmabegroting heeft meegewerkt. 
Deze geeft een goed beeld waar Lingewaal nu staat en hoe we er de komende jaren voor 
staan. We mogen tevreden zijn. Natuurlijk blijven er de zorgen, maar daarin zijn we niet 
uniek. Iedere gemeente heeft die en dat zal morgen nog niet anders zijn.  
Dankbaarheid mag toch overheersen. 

Gisteren was het dankdag voor gewas en arbeid. In onze kerkdienst had de predikant de 
centrale vraag: heb je al gedankt vandaag? 

Ik wil dan ook bewust afsluiten met deze veelzeggende zin: 

“Niet het vele is goed, maar het goede is veel!” 


