
Begroting voor 2012. 

In de raadsvergadering van 10 november 2011 is de programmabegroting voor de gemeente 

Lingewaal behandeld. 

Aan de opzet en presentatie is de laatste paar jaar hard gewerkt en dat werpt ook de vruchten af. We 

hebben nu een duidelijk en transparant overzicht van al onze producten en de financiële paragrafen. 

We hebben onze waardering hier voor uitgesproken en feliciteren de wethouder financiën (met 

enige trots noem ik die hier apart), het college, de gemeentelijke organisatie, de raad en inwoners 

van Lingewaal met dit mooie resultaat. De begroting werd door de raad zonder grote wijzigingen en 

vrijwel eensgezind aangenomen. Daar mag Lingewaal heel tevreden mee zijn. Ook dankbaar! Wij 

vragen voor iedere (raads)vergadering om Gods Zegen en mogen ook ervaren dat we gezegend 

worden. Dat is toch heel bijzonder. We maken ons ontzettend druk om de crisis en het feit dat we 

een beetje pas op de plaats moeten maken. Maar kijk eens in de wereld om je heen, of ook dicht bij 

huis en wees dan eens eerlijk. Wij leven in een bevoorrechte positie, in een welvarend land en in een 

mooie gemeente. 

Goed, er is een lichte lastenverhoging voor de burgers en dat hadden we liever niet gehad, maar het 

is beperkt, totaal slechts 6 euro op jaarbasis berekend op basis van bezit van een woning van 

€300.000. Rioolrechten en OZB stijgen en de afvalstoffenheffing daalt. De oppositie partijen VVD en 

SGP stemden tegen deze verhoging, maar hadden geen onderbouwd alternatief om de begroting dan 

sluitend te krijgen. En dit laatste is voor ons erg belangrijk. We hebben op het randje gestaan om 

onder toezicht van de provincie te komen en nu is die dreiging helemaal weg. 

Een amendement van ons om het rekenkameronderzoek (een instrument van de raad) niet te laten 

vervallen, is unaniem aangenomen. Een alternatieve financiële dekking hadden we er bij gegeven. 

Onze fractie zal alert blijven om ook voor de toekomst de lasten voor de burgers tot een minimum te 

doen beperken. Daarbij steeds een zorgvuldige afweging maken, want ook de leefbaarheid en 

kwaliteit van onze gemeente moeten we blijven waarborgen. 


