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PERSPECTIEFNOTA 2017 

Vanavond ligt voor ons de perspectiefnota voor 2017. De een-na-laatste perspectiefnota voor de 

verkiezingen van 2018. Ondertussen is er voor ons allemaal nog veel werk te verzetten voordat 

campagnes worden opgetuigd. En ik hoop dat we daar vanavond met elkaar als raad van onze 

mooie gemeente een flinke impuls aan geven.  

 

Vanavond wil ik het met u hebben over vijf verschillende onderwerpen. Duurzaamheid, Zorg, 

Minima, Jeugd en Regionale Samenwerking. Vijf onderwerpen die Sociaal Maas en Waal regelmatig 

op tafel legt in deze raadzaal omdat ze van belang zijn voor de toekomst van onze gemeente.  

 

Allereerst duurzaamheid: we willen het college complimenteren met de aanpak rondom 

duurzaamheid. Wat begon als een motie van onze fractie is een uitgebreid en onderbouwd plan 

geworden voor een duurzame en groene toekomst van onze gemeente. Volgens de plannen wordt 

2017 het jaar waarin we concrete stappen gaan zetten. Maar over duurzaamheid zijn we, ik zal het 

zelf maar vast zeggen, een rupsje-nooit-genoeg: Ik gaf bij de BURAP al aan dat onze duurzame 

ambities niet af zouden moeten hangen van het wel of niet verkrijgen van subsidie. Dat herhaal ik 

hier nog maar een keer. De duurzame energieopgave is namelijk zo gigantisch groot (laten we dat 

met zijn allen heel goed beseffen) dat we ook als gemeente daar onze eigen verantwoordelijkheid 

in moeten nemen. En ten overvloede: De investering in duurzame energie verdient zichzelf terug 

en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.  

Op 9 juli riep het college bij de behandeling van het duurzaamheidsbeleid dat “als er goede ideeën 

leven binnen de raad, er ruimte is voor de uitvoering van plannen”.  

Alvast een goede suggestie voor het college: ga in gesprek met Opgewekt Maas en Waal: naast 

een participatie vanuit de gemeente in hun projecten, zijn de projecten van Opgewekt Maas en 

Waal een perfecte manier om onze inwoners bewust te maken van duurzame energie. Door de 

coöperatieve insteek is het bereik groot en profiteren onze inwoners daarvan. De gemeente kan via 

Opgewekt Maas en Waal haar doel versnellen en gemeentelijke en/of maatschappelijke gebouwen 

zoals scholen, dorpshuizen en MFA’s voorzien van duurzame energiemaatregelen.  

Daarnaast horen we graag hoe de gemeente werk gaat maken van energiebesparing. Om te 

beginnen in ons eigen gemeentehuis, waar het verbruik bij de slechtste 30% van Nederland 

behoort.  

 

Als tweede punt wil ik VraagWijzer aanhalen: de afgelopen jaren heeft Sociaal Maas en Waal 

regelmatig het functioneren van VraagWijzer op de agenda gezet en daar zijn gelukkig inmiddels 

ook stappen ingezet. Dat VraagWijzer nog niet optimaal functioneert is recent ook besproken. Er 

zullen nog heel wat investeringen nodig zijn in tijd, aandacht en geld om onze inwoners goed te 

helpen met hun hulpvraag. Dat de medewerkers hun best doen staat buiten kijf, maar de 

infrastructuur moet wel foutloos functioneren. Sociaal Maas en Waal is blij dat na vragen van onze 

fractie nu eindelijk de website een grote onderhoudsbeurt krijgt.  



Iets breder in het sociale domein kijken we kritisch naar de ontwikkelingen in de huishoudelijke 

zorg en we verwachten dat daar nog wel eens een forse financiële tegenvaller aan kan komen. We 

hebben er in het verleden meermaals voor gepleit dat geld bestemd voor de zorg ook als zorggeld 

moet worden behouden en dat dit niet zonder meer terugvloeit naar de algemene reserve. Dit 

opnieuw betogen heeft waarschijnlijk geen zin, maar we doen wel de oproep, gezien de forse 

overschotten dit jaar om het geld met hetzelfde gemak ook weer uit de algemene reserve te halen 

om belangrijke ingrepen in het sociale domein te bekostigen. En laten we dat niet alleen doen 

vanuit een financieel perspectief, of omdat het moet, maar juist ook omdat we de best mogelijk 

ondersteuning voor onze inwoners willen regelen.  

 

Dan, als derde, ons gemeentelijk beleid rondom de minima: Mensen die leven met een minimum 

inkomen hebben ook in onze gemeente recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. 

Maar we zien dat in de afgelopen jaren maar heel weinig mensen daadwerkelijk gebruik hebben 

gemaakt van deze mogelijkheid. Het niet-gebruik komt vaak doordat mensen de mogelijkheid niet 

kennen, of omdat de drempel om hiervan gebruik te maken te hoog is. En het klinkt wellicht gek, 

maar het doen van een aanvraag op zichzelf is soms al een hele hoge drempel. Zelfs de 

rijksoverheid adviseerde gemeenten daarom al jaren geleden expliciet om over te gaan op 

automatische kwijtschelding. Vele gemeenten zijn West Maas en Waal al voor gegaan. En het is 

feitelijk niet meer dan het koppelen van al bekende gegevens in onze bestanden waardoor mensen 

die daarvoor in aanmerking komen automatisch de kwijtschelding ontvangen. Het is daarmee ook 

een mogelijkheid om te besparen op de uitvoeringskosten. En dat is mooi, want ik weet niet of het 

u is opgevallen in de financiële stukken, maar de uitvoeringskosten binnen het sociale domein 

liggen in West Maas en Waal een stuk hoger dan in andere gemeenten in de regio. Hier liggen dan 

ook kansen. Ik vraag uw steun voor onze motie voor automatische kwijtschelding van de 

gemeentelijke belastingen voor minima. 

 

Als het gaat om het verbeteren van de situatie van de minima is ook het volgende punt goed om te 

noemen. In de afgelopen weken zijn we in gesprek geweest met beleidsmedewerkers van 

Werkzaak in Tiel. Zij gaven aan dat er soms sprake is van schrijnende gevallen bij 

bijstandsgerechtigden door een ogenschijnlijk kleine omissie in het beleid: als mensen een 

voorschot hebben ontvangen en er sprake is van een teveel ontvangen voorschot, dan wordt deze 

bij de eerste reguliere betaling van de bijstandsuitkering meteen volledig verrekend. Dit is een 

probleem omdat mensen in die maand dan problemen krijgen om te voorzien in de eerste 

behoeften van hun levensonderhoud. Het is een probleem dat simpel op te lossen is: het teveel 

ontvangen bedrag kan namelijk gespreid worden over een langere periode. Zo blijft geborgd dat 

gezinnen niet door het minimum zakken en in de problemen raken. Belangrijk te beseffen is dat 

het de gemeenschap geen geld kost, maar dat we wel zorgen voor een bestaansrecht voor de 

mensen die het aangaan. Hiervoor dienen Sociaal Maas en Waal en de FD een motie in en vragen 

wij uw steun.  

 

Voor het vierde punt bespreek ik het onderwerp jeugd: heel binnenkort, op het eind van het jaar, 

loopt de opdracht aan Stuw af. Dat betekent dat het welzijnswerk en het jeugd/jongerenwerk weer 



opnieuw weggezet moet worden bij een aanbieder. Betekent dat dat we mogelijk weer een nieuwe 

jongerenwerker krijgen? Wij hebben daar grote zorg om! Sociaal Maas en Waal roept het college en 

de raad op om direct na de zomer actief met elkaar in gesprek te gaan en op papier te gaan zetten 

wat we willen met het welzijnswerk, en meer in het bijzonder het jeugd- en jongerenwerk. Wat is de 

onderliggende visie, welke verschillende groepen jongeren onderscheiden we, hoe bereiken we die? 

Wat duidelijk is, is dat onze visie op een aantal punten verschilt van enkele andere fracties in de raad. 

Sociaal Maas en Waal ziet dat het huidige beleid vooral jongeren bereikt die mondig genoeg zijn om 

activiteiten te organiseren. Preventief jongerenbeleid is er nauwelijks en de groep jongeren die in 

aanraking komen met drank- en drugsgebruik bereiken we onvoldoende. Wij (en met ons vele 

anderen in de gemeente) maken ons daar grote zorgen over. We dringen er bij deze op aan om na de 

zomer, in de voorbereiding van de aanbesteding van het jeugd- en jongerenwerk voor 2017 en 

verder hier expliciet aandacht aan te besteden. Wij denken hier graag concreet in mee! Wat leuk is 

om te lezen is dat een door ons eerder geopperd idee van een kindergemeenteraad concreet wordt 

opgepakt. Jeugd en jongeren meer betrekken bij de samenleving en “voor vol aanzien” is een 

belangrijke stap. We steunen dit initiatief natuurlijk.  

 

Het laatste punt van mijn betoog gaat, hoe kan het ook anders, over regionale samenwerking. Zoals 

u weet zijn wij sinds kort de enige regionale partij in deze raad. Maar dat is natuurlijk niet het punt 

dat ik wil maken. het gaat mij om het volgende: Afgelopen jaar hebben we in deze raadzaal met 

elkaar afgesproken dat wanneer er ontwikkelingen zijn met betrekking tot samenwerking in de regio 

we opnieuw het gesprek met elkaar hierover aangaan. Dat is in onze ogen het geval met de 

ambtelijke fusie van Wijchen en Druten. Maar zelfs na een signaal vanuit onze eigen organisatie om 

op te schalen en vervolgens een krachtig signaal van de ondernemers uit onze gemeente die betogen 

in gesprek te gaan met Wijchen en Druten, is de houding van het college en de coalitie om vooral 

niet in gesprek te gaan. Dat een van de coalitiepartijen betoogt de ondernemerspartij te zijn en 

spreekt in termen als “de rode loper” is dan niet echt geloofwaardig. Hoeveel signalen heeft dit 

bestuur nodig om in gesprek te gaan en over onze eigen schaduw heen te stappen in het belang van 

onze inwoners en ondernemers?  

Recent en heel breed en diepgaand onderzoek van het COELHO toont aan dat bestuurlijke en 

ambtelijke fusies en samenwerkingen een gemeente minder kwetsbaar maakt, de kwaliteit van de 

dienstverlening verhoogt en dat de samenwerking weliswaar geen geld oplevert, maar ook geen 

extra geld kost. Als we gaan voor de beste gemeente voor onze inwoners en ondernemers dan is er 

op dit moment maar één perspectief in onze regio en dat is in gesprek gaan met onze 

buurgemeenten over een ambtelijke fusie. We blijven daarmee zelf aan de bal. Voor de Rechten van 



de Raad van volgende week hebben we de brief van de ondernemers geagendeerd, en we zien het 

debat met de overige fracties over dat signaal graag tegemoet.  

 

Dus, al samenvattend: 

- In 2017 gaan we concreet werk maken van duurzaamheid (dat is mooi!); ga daarbij zeker ook 

in gesprek met de coöperatie Opgewekt Maas en Waal 

- We blijven kritisch kijken naar het functioneren van VraagWijzer en daarbij verwachten we 

binnen het sociale domein nog wel wat financiële tegenvallers waardoor de algemene 

reserve wellicht (ruimhartig) moet worden aangesproken 

- Voor de minima vragen wij uw steun voor de moties automatische kwijtschelding van de 

gemeentelijke belastingen en voor de motie  spreiding van de voorschotten 

bijstandsuitkering.  

- Kijkend naar de jeugd zien we in de aanbesteding een kans om het jeugd- en jongerenwerk 

opnieuw in te richten, en daarbij ook te kijken naar preventieve projecten voor jeugd en het 

bereiken van die jongeren die te maken hebben met drank- en drugsgebruik 

- En over regionale samenwerking tot slot blijven we het herhalen: ga in gesprek met onze 

buurgemeenten. Leg de signalen van onze eigen organisatie en onze ondernemers niet naast 

u neer. Werk aan een betere relatie met onze buren onder het mom: een goede buur is 

beter dan een verre vriend. Onze inwoners en ondernemers verdienen de beste gemeente 

en samenwerking is daarvoor noodzakelijk!  

 

Zoals ik aan het begin heb gezegd is er nog veel werk te verzetten voordat de campagnes mogen 

losbarsten. Sociaal Maas en Waal ziet kansen voor iedereen in onze gemeente en samen met u willen 

we werken aan een duurzame, groene, eerlijke en sociale gemeente met oog voor elkaar.  

Dank u wel.  


