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Geachte voorzitter, college, leden van de Raad en inwoners van Lingewaal. 
 
Ook deze keer heeft de fractie van de ChristenUnie weer met belangstelling kennis genomen van de aangeboden 
programmabegroting 2013. 
Er is de laatste jaren een goede ontwikkeling geweest in de aanbieding van deze begroting door het College van 
Burgemeester en Wethouders. Het is steeds meer duidelijk en vooral ook transparant geworden en daar zijn wij heel 
blij mee. Het blijkt ook wel uit de feiten: er zijn bijvoorbeeld steeds minder vragen om een toelichting. Zeker zo 
belangrijk is natuurlijk ook de betekenis van hetgeen aangeboden wordt. En dan mogen we als relatief kleine 
gemeente best trots zijn op onze status en positie, ook financieel gezien. 
 
We zijn in een situatie gekomen dat risico’ s steeds verder uitgebannen worden, hetgeen o.a. wordt bereikt door het 
meer realistisch neerzetten van de inkomsten, zodat er ook minder tegenvallers ontstaan. Iets waar onze fractie al 
jarenlang voor gepleit heeft en we nu ook met tevredenheid kunnen constateren dat het goede dingen oplevert. Geen 
pm posten meer en open einde regelingen, maar vooral duidelijkheid en zekerheid. De kwetsbaarheid van de 
begroting wordt verkleind door de lager begrootte inkomsten uit dividend Eneco en bouwleges en secretarieleges en 
uiteindelijk laat het toch nog een positief saldo zien, al is het dan ook bescheiden. Waard om ook genoemd te worden 
zijn het lage rentepercentage van 2% voor de recent afgesloten geldlening van € 4 miljoen, heel gunstig en wat ons 
jaarlijks zo’n 50 a 60 duizend Euro aan rentelasten scheelt,  en beslist ook het werk van de raadswerkgroep financiën. 
Zij hebben een mooi resultaat bereikt en bijzonder is toch de eensgezindheid en sterke wil van alle fracties om in goed 
overleg met college te werken aan een gezond en stabiel Lingewaal. Kijk om je heen en stel vast dat we daar terecht 
trots op mogen zijn. 
 
Voorzitter, de OZB is vaak een gevoelig onderwerp naar de burger en ondernemer toe. 
De fractie van de ChristenUnie heeft er altijd voor gepleit om enkel een inflatiecorrectie toe te passen en geen 
verhoging of het moest aantoonbaar zijn wat de burger ervoor terug krijgt. We gaan nu mee met het voorstel voor 
verhoging van 4% voor woningen en 27% voor niet-woningen. Een voorstel dat door de Raadswerkgroep financiën is 
gedaan waar alle raadsfracties in participeerden en de uitkomsten in totaliteit steunden. Wij willen daar voor de 
duidelijkheid bij opmerken dat we met de toch wel forse verhoging voor niet-woningen als gemeente Lingewaal in lijn 
komen met de omliggende gemeenten. Ook is het goed om te weten dat we nu boven de norm zitten waarop we 
gekort worden door het Rijk. Dat wil zeggen dat deze verhoging volledig ten goede komt en terug vloeit naar de eigen 
inwoners en de bedrijven in onze gemeente. Voor de woningen valt het overigens allemaal best wel mee. In de grafiek 
die vorige week in het Lingewaaljournaal stond, heeft de burger kunnen zien hoe het staat met de totale stijging van 
de woonlasten in Lingewaal. Met een gemiddelde stijging van 20 euro in 2013 ten opzichte van 2011 kunnen we toch 
wel leven. 
 
“Kiezen en delen” is de titel van de programmabegroting en dat was ook de titel van de perspectiefnota. Daar voelt de 
fractie van de ChristenUnie zich wel bij thuis. Niet kiezen of delen (dan zit je vaak in een negatieve situatie), maar 
kiezen en delen. We hebben het bij de perspectiefnota al opgemerkt: we mogen dankbaar zijn dat we nog 
mogelijkheden hebben om te kiezen en met delen is echt niets mis. Een bekend Bijbels gegeven is, dat je van delen en 
geven rijker wordt en die overtuiging hebben wij ook. 
 
Voorzitter, we willen even door de diverse programma’ s gaan. 
In programma 1 Bestuur en Dienstverlening constateren wij een probleem binnen de instandhouding ICT 
voorzieningen. Daar schrikken we van. Onze fractie heeft voor dit onderwerp al vaak de nodige aandacht gevraagd. 
Iets concreets en duidelijkheid is daar nooit uit voortgekomen. Helaas. We vragen het college nu toch dringend om 
met voorstellen en oplossingen in deze te komen. 
In programma 2 Veiligheid zien we dat toezicht en uitvoering van de Drank- en Horecawet naar de gemeente toekomt 
en wegvalt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Er is een bedrag begroot om hier uitvoering aan te geven. 
We hebben dinsdag begrepen dat dit in regionaal verband opgepakt gaat worden. Ik wil u graag wijzen op het 
expertisecentrum handhaving DHW van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Voorlichting, maar ook 
menskracht kan volgend jaar nog onder voorwaarden gratis bij hen ingehuurd worden. 
In programma 3 Verkeer, vervoer en openbare ruimte zien we veel zaken die opgepakt worden. Het bouwrijp maken 
van diverse gebieden in de gemeente en aandacht voor verkeersveiligheid. Op dit laatste punt mag onze aandacht 
nooit verslappen, zeker als het gaat om het langzame verkeer als fietsers en voetgangers. 



In programma 4 Werk en Inkomen wordt de herontwikkeling van bedrijventerrein De Oven genoemd. Er wordt echt 
werk van gemaakt en ook hier komt het aspect veiligheid duidelijk om de hoek kijken. Er wordt over een tweede 
ontsluiting gesproken op een plaats waar de veiligheid van de schoolgaande kinderen in het geding komt. En er kleven 
nog meer nadelen aan. Jammer dat alternatieven die we eerder aangedragen hebben niet uitgewerkt worden. Ook 
vragen we ons af wat dit betekent voor de geplande, en inmiddels weer uitgestelde, te realiseren waterberging tussen 
het gemeentehuis en de Leerdamseweg, genoemd of beter gezegd niet meer genoemd in programma 8? 
Heel goed vinden we de actie om uitkeringsgerechtigden als werknemers te plaatsen bij lokale bedrijven in 
samenwerking met de RSD. Hier had onze fractie bij de perspectiefnota ook om gevraagd. Waardering hebben we ook 
voor de cofinanciering en het gebruik maken van de kwaliteiten van de RSD in deze pilot. 
In programma 5 Jeugd, jongeren en gezin lezen we over de decentralisatie voor de jeugdzorg. In het regeerakkoord 
lezen we dat de middelen voor scholen ook doorgedecentraliseerd gaan worden naar de scholen. Kan de wethouder 
aangeven hoe Lingewaal daar op in gaat spelen? 
Programma 6 Sport, cultuur, recreatie en landschap. 
We waarderen de aandacht die er voor de sport is vanuit het college. De fractie van de ChristenUnie kan het belang 
ervan voor gezondheid en leefbaarheid ook niet genoeg benadrukken. We zullen ook blijven pleiten voor zelfstandige 
verenigingen in de kernen. Met betrekking tot de voetbalsport kom ik er bij programma 8 op terug. 
Toerisme en recreatie heeft binnen de gemeente en de regio veel aandacht en dat is goed. In het bijzonder ook de 
projecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daar is en wordt nog steeds veel geld in besteed. Verwonderlijk is dan 
dat het Rijk bij één van de grootste publiekstrekkers in de regio, slot Loevestein, de subsidie stop zet. Kamerleden van 
de Christenunie hebben daar schriftelijke vragen over gesteld en onze fractie zal op dit onderwerp een motie 
indienen. 
Programma 7 maatschappelijke ondersteuning. 
Opvallend is de meevaller in de frictiekosten onder het kopje logopedie. Meevallers hebben we ook op zijn tijd nodig. 
Bij de programmaonderdelen en speerpunten wordt onder 4 gesproken over de geschiktheid van woningen voor 
ouderen en mensen met een beperking. Voor het buitengebied zijn zaken nu vastgelegd, maar wanneer wordt dit 
voor de kernen geïmplementeerd? Beleid voor de kernen mbt zorgwoning /mantelzorg als navolging voor 
buitengebied. 
Programma 8 Milieu. Recent hebben we in de Raad een motie over duurzaamheid aangenomen, dit alles naar 
aanleiding van een gehouden forum. Wij zijn van mening dat we maar erg weinig hier van terug zien in de begroting. 
Wat genoemd wordt, is dat alles? Dan stelt het toch teleur. Onder 2 zegt u duurzaam energiegebruik te gaan 
stimuleren bij burgers. Als acties worden genoemd: mogelijkheden bieden tot besparing op energiekosten door 
plaatsen zonnepanelen en aanbrengen isolatie en het collectief inkopen van zonnepanelen mogelijk maken. 
Voorzitter, de ChristenUnie wil graag een motie indienen waarin we het college vragen om deze acties ook met de 
Lingewaalse voetbalverenigingen te bespreken, zodat zij wellicht in hun eigen energiebehoefte kunnen gaan voorzien. 
Dit naar voorbeeld van de initiatieven die nu gaande zijn in het Land van Heusden en Altena. U zult het ongetwijfeld 
gelezen hebben. 
Programma 9 Ruimte en Wonen. Onder 1 worden een aantal particuliere projecten genoemd. Er zijn situaties in 
kernen die velen een doorn in het oog zijn en schreeuwen om een oplossing. Kijk bijvoorbeeld naar de Voorstraat in 
Asperen, de voormalige lunchroom en Strijcon. Kan de wethouder eens een tijdpad aangeven voor deze projecten. 
Onder 3 het stimuleren van CPO. Het CPO project voor starters op de woningmarkt in Heukelum wordt in 2013 
gerealiseerd. Eindelijk. Een initiatief van onze fractie krijgt nu dus feitelijk een afronding.  
Vanwege dit succes wil de fractie van de ChristenUnie pleiten voor een nieuw CPO project bijv. in Herwijnen en of in 
Asperen. Er zijn daar enkele vrije kavels die maar moeilijk nieuwe eigenaren krijgen en wellicht is dit een gat in de 
markt voor specifieke doelgroepen van ouderen of jongeren. Hiervoor dienen wij een motie in. 
We zien tenslotte dat het passief grondbeleid dat Lingewaal de laatste jaren gevoerd heeft gunstig uitpakt. 
Ook denken wij dat het regeerakkoord niet van invloed zal zijn op de jaarschijf 2013 en er dus een betrouwbare 
begroting vastgesteld kan worden. Wel zullen we als gemeente tijdig in moeten spelen op bestuurlijke opgaven die als 
consequenties voortvloeien uit het regeerakkoord. Bijvoorbeeld de decentralisaties van de awbz, de wwnv en de 
jeugdzorg zullen ons voor grote opgaven plaatsen. 
 
Voorzitter, onze fractie is heel tevreden met deze aangeboden begroting en spreekt haar waardering uit naar de 
wethouder financiën, het college, de ambtelijke organisatie en allen die er aan meegewerkt hebben. Het is een goed 
resultaat en het biedt zeker toekomstperspectief. 
U merkte in het voorwoord van de begroting op: wij hebben onze financiële huishouding goed op orde. 
Geen vanzelfsprekendheid, maar wel een resultaat waar met elkaar hard aan gewerkt is en wordt. 
Wij ervaren een rijke zegen. Daar zijn we dankbaar voor. We hopen dat dit voor een ieder mag gelden.  
Onder Gods Zegen mogen we verder gaan. Het is ons gebed en vertouwen. 
 
Voorzitter, met de beslispunten stemmen we in.  


