Perspectiefnota 2016 - 2019
Bijdrage FD West Maas en Waal
Ik zou u willen vragen om zich eens voor te stellen hoe uw leven er uit ziet in 2019. Uw kinderen
zijn 4 jaar ouder. Daar waar ze nu misschien nog in groep 4 zitten, zullen ze in 2019 bijna naar
de middelbare school gaan. Of als ze op dit moment geslaagd zijn voor een diploma aan de
middelbare school, zullen ze dan alweer bijna afgestudeerd zijn.
En kijk eens naar u zelf: Waar wilt u zelf staan over vier jaar? Bent u nog steeds bijna iedere
week te vinden in deze raadszaal? Woont u nog in hetzelfde huis? Werkt u nog bij dezelfde baas?
Bent u nog bij dezelfde partner?
Wat wilt u bereikt hebben in 2019? Geen armoede meer in West Maas en Waal? Een
aantrekkende gemeente voor ondernemers? Of misschien wel een duurzaam beleid waardoor
West Maas en Waal alleen nog maar bestaat uit energiezuinige woningen? Wat vindt u belangrijk
voor de toekomst?
In vier jaar tijd kunnen veel veranderingen op ons pad komen. Veranderingen die we nu nog niet
voor mogelijk kunnen houden. Wie had er vier jaar terug gedacht dat een basisschool in
Appeltern van de een op de andere dag zou gaan sluiten? Dat er plannen zouden zijn om een
groot bungalow park van 1000 recreatiewoningen in onze gemeente te bouwen? Of dat de
Italiaanse wielerronde wellicht door onze gemeente zal komen?
Dingen veranderen. In hoog tempo. En wij zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat al deze
veranderingen die ons en de mensen in West Maas en Waal gaan treffen nu al, in ieder geval
financieel gezien, redelijk inzichtelijk zijn. Dit is de opgave waar we voor staan, ieder jaar
opnieuw.
Het eerste jaar van een grote verandering is alweer halverwege. Ik weet niet hoe het bij u was,
maar voor mijn gevoel was 1 januari een beetje een domper. Na maandenlange voorbereiding
werd de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en wmo taken. Het voelde als met het
millennium. Het klokje tikte af naar 0.00 en dat was het. Geen knal. Geen rij mensen voor de deur
die ineens in grote problemen kwamen. De wereld verging niet. Er gebeurde niets. En inmiddels
na zeven maanden draait het ook nog gewoon door. Natuurlijk zijn er gevallen die opgelost
moeten worden. Natuurlijk zijn we gevallen tegengekomen die aandacht verdienden en die we
op voorhand niet helemaal hadden zien aankomen. Maar ik denk dat we als gemeente toch even
onszelf een heel klein schouderklopje mogen geven. We zijn er nog niet, dus niet te enthousiast.
Wat er nog op ons af gaat komen is onbekend. Dat het college in de jaarrekening heeft kunnen
melden dat er ongeveer €900.000,- over is en naar de algemene middelen gaat, maakt wel dat
we enigszins adem kunnen halen. Dit maakt dat de mogelijke financiele problemen die we nog
tegen gaan komen wel opgevangen kunnen worden.
Mijn eerste verandering is dat ik vandaag niet iedereen hier ter plekke iedereen ga bedanken
voor hun bijdrage aan deze perspectiefnota. Dat laat ik over aan een aantal andere partijen. Maar
ik wil wel benadrukken dat we trots mogen zijn op onze gemeente en alle mensen die hier
dagelijks hun best doen om te zorgen dat West Maas en Waal een gezonde gemeente is. En in dat
kader hebben we vorig jaar een fout gemaakt. Het is geen grote fout, maar wel een hele
belangrijke. Op de een of andere manier zijn namelijk de kerstpakketten voor de medewerkers
komen te vervallen. FD West Maas en Waal had dit niet helemaal in de gaten, totdat het kerst
werd. Voor sommigen zal dit onzin zijn, maar wij vinden dat dit kleine gebaar een wezenlijk
verschil kan maken. Het verschil van waardering. Wij willen daarom ook met een amendement
voorstellen om de blijk van waardering weer terug te brengen en de kerstpakketten weer terug
in te voeren.
Om in te spelen op de veranderingen hebben wij vorig jaar tijdens de perspectiefnota
behandeling een amendement ingediend over sociale woningbouw. €195.000,- werd
beschikbaar gesteld om in te zetten voor goedkope woningbouw in de kleine kernen aan de
Maaskant. In hetzelfde amendement werd gezegd dat dit in 2015 uitgevoerd moest worden. Tot
onze grote verbazing zien wij nu dat dit wordt doorgeschoven naar 2016. Wij zouden hier graag
een toelichting op willen van de wethouder. Het amendement was wat dat betreft heel helder.

In diezelfde perspectiefnota behandeling hebben we €20.000,- vrijgemaakt voor het
onderzoeken naar vestiging van bedrijven op de bedrijventerreinen. Hier zien wij helemaal niets
meer van terug. Zou de wethouder hier ook een reactie op kunnen geven?
In de motie gladheidbestrijding die wij hebben ingediend tijdens de behandeling van het
beleidsplan gladheidbestrijding verzoekt om een hoge prioriteit toe te kennen aan concentraties
van zorggeschikte woningen. Daarin is ook aangegeven om in de eerstvolgende perspectiefnota
een bedrag daarvoor op te nemen. Wij vinden het jammer dat er in deze perspectiefnota staat
dat er pas in 2016 geinvesteerd zal gaan worden in bakken en strooikarretjes. Want ook in 2015
wordt het weer winter. Denkt u eens in dat er in december weer een sneeuwdek van 15 ligt, net
als afgelopen december. Wij willen daarom vragen of de wethouder zou willen kijken of het ook
mogelijk is om deze voorzieningen al in de winter van 2015 beschikbaar te hebben?
De rotonde in Wamel is al vele jaren onderwerp van gesprek. Als we willen dat onze gemeente
aantrekkelijk is, dan draagt de huidige rotonde daar niet echt aan bij. Al jarenlang is dit
toegangspunt tot Wamel een doorn in het oog van velen. Wij zouden graag zien dat deze
eindelijk eens ingericht gaat worden. Het hoeft geen ingewikkeld, hoogstaand cultureel punt te
worden, maar enige aanplanting in plaats van het hoopje onkruid wat er nu staat, zou toch op
zijn plaats zijn. Hiervoor hebben we een motie.
In het coalitieakkoord hebben we een aantal zichtbare knooppunten aangegeven waar we de
komende jaren zeker veranderingen in willen zien als coalitie. Met name in het kader van de
leefbaarheid. De dorpshuizen zijn en blijven een belangrijk onderdeel van de gemeenschap. Een
sociaal ontmoetingspunt, sportgelegenheid en culturele activiteiten allemaal gehuisvest onder
een dak waar jong en oud terecht kunnen. Een aantal dorpen hebben ontzettend mooie van dit
soort centrums, denk aan Boven-Leeuwen, Wamel, Appeltern en nu ook Beneden-Leeuwen waar
deze gebouwen, soms met heel veel inzet van vrijwilligers die we zeker niet mogen vergeten, zijn
opgeknapt. Inmiddels zijn in Alphen en Maasbommel ook ontwikkelingen gaande die vanuit de
bevolking naar boven zijn gekomen. Deze ontwikkelingen beginnen nu zulke vormen aan te
nemen dat wij graag zouden willen zien dat de PM posten die in de perspectiefnota worden
gemeld, worden ingevuld. We beschikken inmiddels over meer informatie en wetenschap over
goede uitwerkingen op die plek. En zouden dit graag vertaald zien in de begroting. Hetzelfde
geldt voor het plein in Wamel en de inrichting van de Peel in Beneden-Leeuwen. Dit zijn voor de
uitstraling van het dorp en voor de sociale functie die deze plekken vervullen belangrijke punten
die ook genoemd zijn in het coalitieprogramma. Graag willen wij ook dat deze PM posten
ingevuld gaan worden.
En als laatste willen wij graag iets melden over de onderuitputting van €200.000,-. U kunt zich
wel voorstellen dat we daar geen voorstander van zijn. We begrijpen wel de keuze van het
college dat ten tijde van het opstellen van de perspectiefnota nog geen duidelijkheid was over de
meicirculaire en dat dit voorschot op het overschot al is meegenomen. Nu de meiciruculaire
bekend is, is ook duidelijk dat dit opgelost kan worden zonder bezuinigingen door te voeren. Wij
zullen op dit moment daar geen verandering in aanbrengen, maar willen wel meegeven dat deze
onderuitputting in de begroting niet terug mag komen.
Voorzitter,
Ik ben begonnen met een oproep tot verandering. Aanpassen aan de veranderingen die op ons
pad gaan komen, kan alleen als we daar zelf goed op inspelen. De perspectiefnota biedt ons als
gemeente ruimte om de veranderende toekomst tegemoet te gaan.
Voor mezelf weet ik waar ik wil staan over vier jaar. Ik hoop dat u allen hier ook voor uzelf een
beeld bij kan vormen en kan zorgen dat onze gemeente een bijdrage kan leveren aan een
zonnige toekomst. Niet alleen voor diegene die hier aanwezig zijn, maar voor al onze mede
inwoners.
En ondanks alle veranderingen die we zullen gaan zien in de komende jaren wil ik toch ook iets
vasthouden. Tijdens de vorige behandeling van de perspectiefnota heb ik afgesloten met wijze
woorden van Mahatma Ghandi, en dat wil ik graag weer doen:
“ Wees zelf de verandering die je wilt zien.”

