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Een korte terugblik op wat de Fractie West Maas en Waal in de afgelopen maanden gedaan en 

bereikt hebben 

 

 Regionale Samenwerking:  

Druten en Wijchen gaan voor een ambtelijke fusie en verzochten West Maas en Waal zich 

daarbij aan te sluiten. Onze fractie heeft in de raad meteen geprobeerd de discussie over 

deelname te voeren. Direct wees het college en de coalitie, tegen eerdere afspraken in, de 

mogelijkheid om er überhaupt over te praten van de hand. Wat bijzonder is, is dat de 

ondernemersverenigingen in onze gemeenten daarna een brief stuurden met hetzelfde verzoek 

aan B&W en de raad. Van het college weten we inmiddels dat zij dit krachtige signaal van 

onze ondernemers naast zich neer blijven leggen.  

Wij blijven benadrukken dat samenwerking in het Land van Maas en Waal broodnodig is. 

Merijn is over dit onderwerp verschillende keren geïnterviewd door RTV Totaal. Dit kunt u 

hier terugluisteren. 

 

 Duurzaamheid 

Onlangs is in West Maas en Waal het duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Naar aanleiding van 

een raadsbreed gesteunde motie van Sociaal Maas en Waal (eind 2014) is er gedegen 

onderzoek gedaan en zijn er veel concrete plannen voor energieopwekking, besparen, 

duurzaam inkopen en nog veel meer geformuleerd. Uiteraard steunde we het voorstel in de 

raad, maar we deden ook nog een poging om te versnellen: want waarom leggen we niet nog 

dit jaar het gemeentehuis vol met zonnepanelen? Het college wacht liever nog even op 

subsidie alvorens te starten met de uitvoering. Desondanks hebben we er vertrouwen in dat er 

flinke stappen gemaakt gaan worden. Voor een groen en duurzaam Maas en Waal! 

 

 Vraagwijzer 

Opnieuw brachten wij het functioneren van VraagWijzer onder de aandacht: door een slecht 

functionerende website kunnen inwoners vaak moeilijk het antwoord op hun vraag vinden. 

Zelfs foutieve informatie was zichtbaar, waardoor mensen met vragen over jongerenwerk bij 

de jongerenwerker van Druten terecht kwamen. Inmiddels is aangekondigd dat de website van 

VraagWijzer compleet op de schop gaat. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Daarnaast 

hebben we ook aandacht gevraagd voor de slecht functionerende ICT en telefonie van 

VraagWijzer naar aanleiding van een anonieme brief van een medewerker van VraagWijzer.  

 

 Meer banen in Maas en Waal 

Bij het vaststellen van de Nota Economie hebben we gepleit voor het instellen van een doel. 

Een concreet doel, namelijk om samen met onze ondernemers te werken aan 50 extra 

arbeidsplaatsen in onze gemeente en al onze projecten daarop te richten. In de nota stond 

namelijk geen enkel concreet doel en de zaken die wel benoemd werden horen wat ons betreft 

bij het normale functioneren van een gemeente (snel de telefoon opnemen, mail beantwoorden 

etc). Het college gaf aan dat “zij zich niet hadden laten verleiden tot het stellen van een doel 

en zich gericht hadden op de projecten”. Onze motie is gesteund door het CDA, maar FD, 

VVD én SP kozen niet voor de inzet voor meer arbeidsplaatsen in onze gemeente. Jammer, 

want werk is de ruggengraat van onze lokale economie.  

 

 Perspectiefnota 

In juli was de raadsvergadering over de perspectiefnota van 2017. Merijn sprak over vijf 

belangrijke zaken voor Sociaal Maas en Waal: 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. Hier vindt u 

het gehele betoog van Merijn. We dienden ook twee moties in, die beiden raadsbrede steun 

kregen. Een motie vroeg om het invoeren van automatische kwijtschelding van 

gemeentebelastingen voor mensen met een minimuminkomen; de tweede motie zorgt ervoor 

dat mensen met een bijstandsuitkering die een voorschot moeten terugbetalen, dat gespreid 

kunnen doen.  

Een mooie afsluiting van een succesvol politiek jaar! 

 


