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2 juli 2019
Algemene Beschouwingen bij de eerste perspectief nota van/voor
onze nieuwe gemeente West Betuwe.
Geachte voorzitter, geachte wethouders, geachte collega’s, geachte
overige aanwezigen,
Het eerste halfjaar van onze gemeente is voorbij. De sfeer in de
gemeenteraad is aan het veranderen. Eerst was het meer zij/wij. Ik proef
dat we ons allen meer inzetten voor harmonie en gezamenlijkheid. Ik
waardeer dat, wij doen ook ons best om dit verder uit te bouwen.
Gezamenlijk zoeken we het goede voor onze gemeente.
Enige jaren geleden heb ik u (toen nog in die oude gemeente
Geldermalsen) meegenomen op een figuurlijke fietstocht door onze
gemeente. Ik liet u zaken zien die wij graag wilden veranderen, variërend
van woningbouw, wegen, zwemles, muziekles tot onkruid. Het probleem
is nu dat onze gemeente zo groot is dat ik u niet meer mee mmdurf te
vragen. Het weer is prachtig, maar ik twijfel wat aan de conditie van
sommigen 😉.
Hoe zal ik u nu meenemen? Toch maar gewoon ouderwets.
Wij zijn in de gelukkige omstandigheden dat onze algemene reserve
groot is. Daarmee kunnen we zeker het eea doen voor onze inwoners,
bedrijven en winkels. Uiteraard kijken wij verder dan deze
coalitieperiode. Wij willen gezamenlijk een stevig en gezond West
Betuwe. Wij willen dat de financiele huishouding van onze gemeente op
orde blijft met een goede reserve positie. Een gemeente waar het ook op
termijn bijzonder fijn wonen en werken is.
Een afsluitend amendement hebben wij hiervoor gemaakt.
Omgeving
Bedrijven
Inwoners
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Omgeving
Duurzaamheid is het eerste dat in ons op komt. We hebben in het
verleden aangegeven dat wij sceptisch zijn over onze plannen mbt
energieneutraal in 2030. Zo zijn we ook bezorgd over de electrificatie.
Op veel plaatsen is er nu al onvoldoende kabelcapaciteit. Weet het
college dat? Laten we realistisch blijven. Van het gas af is zo slim nog
niet (volgens onze buurlanden). Ik zie nog geen Betuwe voor me met
150 windmolens.
Glasvezel in het buitengebied.. Toch fijn dat er doorgezet is. Gaat de
spade dit jaar de grond in?
Zorg om het radarstation in Herwijnen.
Ontwikkeling van het Heufterrein in Vuren. Dit is heel lang stroperig
gegaan. Neemt het college nu een pro-actieve houding in?
Hondsgemet Noord: heeft u voor ons een update?
Wegonderhoud. Dit baart ons ook wel wat zorgen. Verwacht u dit jaar
voldoende inzicht te hebben om verstandige besluiten te kunnen
nemen?

Bedrijven
Indringend nadenken over huisvesting van seizoensarbeiders en
arbeidsmigranten. Wij willen hierbij een grote verantwoordelijkheid
leggen bij de werkgevers. Is de gemeenteraad en ook het college het
daarmee eens?
Zaken die aandacht vergen:
Cameratoezicht : Opstellen toetsingskader cameratoezicht gemeente
West Betuwe.

Standplaatsenbeleid : standplaatsenbeleid i.c.m. detailhandelsbeleid en
leefbaarheid in de kernen
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Verhogen ondermijningsbewustzijn- en weerbaarheid. Hoe weerbaar zijn
wij voor de onderwereld? Gebeuren er zaken in onze gemeente die we
niet kennen? College heeft u concrete zaken meegemaakt?
Onderzoek naar gratis en gereguleerd parkeren in hele gemeente, dit
naar aanleiding van het Papendrechtsmodel. Dit wordt eerder
belangrijker dan minder belangrijk gezien de voordelen die een grote
winkel in onze kern Geldermalsen sinds vorig jaar geniet.

Mensen
Begraafplaatsen, vorige week hebben wij een goede discussie gehad
rondom begraafplaatsen. Dit kost echter geld. Daarom komen wij met
een amendement om integraal in de begroting 100.000 euro vinden
Laaggeletterdheid is een grote zorg. De mobiel heeft ons niet zoveel
goeds gebracht (op dat terrein). Hoe komen wij in contact met
laaggeletterden. Heel graag willen we het project Digi Taalhuis
doorzetten? Hiervoor hebben we een amendement gemaakt.
Woningbouw, ruimtelijke initiatieven moeten we zo snel mogelijk
stimuleren. College, graag een update van uw kant. Weg met het
woningbouwcontinent.
Hoe sociaal kan en moet onze nieuwe gemeente West Betuwe zijn, nu
maar ook in de verdere toekomst. De informatiememo van het college
van een maand geleden geeft onz inzicht. 120% van de bijstandsnorm is
de grens. Wij willen juist de zwakkeren helpen. Heel graag willen wij op
korte termijn indringend hierover nadenken, hoe voorkomen we de
barriëre van de armoedeval. Ik kan me zelfs voorstellen dat we in de
komende jaren de grens b.v. op 115% zetten en mensen daarnaast
ondersteunen via b.v. verenigingen, maar not meer via maatwerk. Wij
willen een robuust subsidiebeleid en daarbij ook een eerlijk
minimabeleid. Wij hebben er geld voor over om zo een toekomstgericht
plan te maken. Dan is het zo dat het minimabeleid, het sociale beleid en
ook het subsidiebeleid niet los van elkaar kunnen worden gezien. Wij
komen ook met een amendement hiertoe.
Harmoniseren schuldhulpverlening. College heeft u een update
daarvan?
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Aandacht voor gezonde leeftstijl en omgeving. Het college vraagt om
eenmalig geld,namelijk 220.000 euro. Hoe gaan we de jaren na 2020
oplossen? In Dordrecht zien we een mooie afname van b.v. het
overgewicht van jongeren. Een afname van 20% van het aantal kinderen
met overgewicht. Dat moet zoden aan de dijk zetten. Steek er uw licht
eens op.

Zoals we ons voorgenomen hebben willen we een inclusiegemeente zijn.
Aandacht voor iedereen is, maken van de inclusie agenda staat ook in
ons coalitie-accoord. Al is haast niet geboden.

Toekomst
Wij leven allemaal in onze gemeente West Betuwe. Ik begon ermee dat
wij gezamenlijk het goede voor onze gemeente zoeken. Toch heb ik nog
een serieus onderwerp. Wij, als SGP’ers geloven in God. Wij weten ook
dat wij eens verantwoording aan Hem moeten afleggen. Wij hebben een
geweldige Gids, God Die de juiste weg in de Bijbel aan ons
bekendmaakt. Ik weet natuurlijk heel goed dat voor velen van u God
misschien moeilijk voor te stellen. Maar de rijkdom die God u kan geven
is zo groot, zo mooi. Daarom kijk ik zo vaak omhoog. Het gaat ons dus
niet alleen om de horizontale relaties met u, met al onze medemensen.
Nee, voor ons is de vertikale relatie met God ook van groot belang. Wij
kijken over de dood heen. Ik wil u jaloers maken. Een echte relatie met
God, juist in deze hectische tijd, geeft pas echt rust, zelfs een leven na
de dood. Dat gun ik u allen. Die zegen wensen wij u allen toe.

Ik zie nu uit om na het reces weer heerlijk gezamenlijk te bouwen aan
onze nieuwe gemeente.
Namens de SGP-fractie, Lourens van Bruchem

