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Een spreuk van de bekende posterclub Loesje luidt:  

 

“Keuzes: let vooral op de richtingen zonder wegwijzers”.  

 

Sociaal Maas en Waal ziet in deze spreuk een oproep om ons bewust te zijn van momenten waarop 

keuzes gemaakt worden zonder dat ze expliciet als zodanig worden benoemd. Ook zien we dit als 

oproep om richtingen te verkennen die wellicht minder voor de hand liggen. 

 

In de politiek moeten altijd keuzes gemaakt worden. Waar geven we ons geld aan uit, en waaraan 

niet? Hoe lossen we teruglopende budgetten vanuit de centrale overheid uit? Maar ook, hoe 

communiceren we naar onze burgers. Achter die laatste vraag zit een technisch punt (hoe doen we 

dat, via website, via de krant), maar zeker ook een meer politieke: vanuit welke houding 

communiceren we met onze inwoners, verenigingen en bedrijven? Met deze korte inleiding wil ik u 

alvast warm maken voor een aantal observaties en suggesties die over een paar minuten voorbij 

zullen komen. 

 

Laat ik echter starten met het bedanken van de ambtenaren en het college voor het voorbereiden 

van de programmabegroting, en voor het beantwoorden van de vragen tijdens de 

voorbereidingsronde. 

 

Ik wil in mijn betoog ingaan op zes thema’s.  

 

De eerste is duurzaamheid, een thema waarbij -  met het oog op onze toekomst- het maken van 

keuzes en daar ook achter blijven staan essentieel is. 

 

1. Duurzaamheid 

In juni van dit jaar hebben we in de raad het nieuwe duurzaamheidsbeleid besproken. We gaven 

toen aan dat we over het algemeen positief waren over de plannen, de keuzes en de ambities. Het 

beleid is unaniem aangenomen door de raad. Het verbaast ons zeer dat nog geen half jaar later het 

toen vastgelegde budget van 50.000 euro alweer wordt afgeraamd met 40% om dekking te vinden 

voor een tekort in de algemene reserve. Ik denk nog even aan Loesje, en heb het gevoel dat als er bij 

duurzaamheid al sprake is van een wegwijzer, dat deze dan toch wat losgeraakt is van haar voet.  

Sociaal Maas en Waal vindt dit erg teleurstellend. Volgens de wethouder is er nog steeds genoeg 

ruimte om plannen te gaan invullen, maar voor ons is de conclusie onontkoombaar dat je met 40% 

minder geld ook gewoon 40% minder kan doen.  En dat terwijl er een klimaat- en energieopgave ligt 

waarvoor we met zijn allen liefst nog 100% of 200% meer zouden moeten gaan doen.  

Ons voorstel is om een andere keuze te maken: laten we die 20.000 aftrekken van het budget voor 

nieuw beleid. We dienen hier dan ook een amendement voor in. Hoe jammer het ook is dat we wat 



minder reserveren voor onderwerpen die nog niet bekend zijn; laten we op het gebied van 

duurzaamheid nu toch echt onze ambities met bijbehorend budget vasthouden.  

Dan kunnen we substantieel meer doen dan het aanschaffen van een elektrische fiets. Dan kunnen 

we echt werk gaan maken van duurzaam inkopen, van energiebesparing bij huishoudens, en van het 

ondersteunen van coöperatieve vormen van opwekken van energie. Als laatste punt bij 

duurzaamheid noem ik ook graag nog even de plannen voor zonnepanelen op het gemeentehuis en 

de gemeentewerf. Zoals al gezegd bij de BUAP, voor deze plannen zijn opnieuw subsidies 

aangevraagd, en het zou mooi zijn als we die krijgen. Maar laten we niet vergeten dat 

subsidieaanvragen ook tijd kosten, en nog belangrijker, dat dit type investeringen zichzelf na een 

aantal jaar gaan terugverdienen. Waarom onszelf dan zo afhankelijk maken van subsidies?  

 

2. Dumpingen  

Van duurzaamheid naar dumpingen is maar een kleine stap. In de begroting staat dat het aantal 

meldingen van dumpingen toeneemt; de wethouder gaf in de voorbereidingsronde aan dat het 

aantal dumpingen op zich niet toeneemt. Ik concludeer daaruit in ieder geval dat het aantal 

dumpingen niet afneemt. Er worden nog steeds veel autobanden en asbest gedumpt in de polder, en 

drugsafval in onze sloten. Naast de schade voor milieu en natuur, ziet het er niet uit en schaadt dit de 

aantrekkelijkheid van ons buitengebied. Daarom zouden we heel graag zien dat de gemeente veel 

pro-actiever nadenkt en plannen maakt hoe het aantal dumpingen effectief kan worden 

gereduceerd. Waarom niet een extra wegwijzer naar de Gemeentewerf, oftewel, waarom niet een 

aantal dagen instellen waarop autobanden en asbest gratis kunnen worden ingeleverd. Gratis 

inleveren is immers altijd goedkoper dan illegale dumpingen opruimen. We zouden graag van de 

wethouder de mogelijkheden voor deze openstellingen horen. 

 

3. Sociaal Domein  

Op het terrein van jeugdzorg en WMO, of meer algemeen in het Sociale Domein is er het afgelopen 

jaar weer veel gebeurd. Er zijn forse investeringen nodig geweest voor Vraagwijzer, en voor 

Jeugdzorg zijn nog flinke verbeterslagen nodig. Er is geen enkele aanleiding om te verwachten dat we 

in 2017 voor wat betreft het Sociaal Domein ineens in rustig vaarwater komen, in tegendeel. 

Desondanks wordt er afgeraamd op dit budget vanuit het argument dat er minder budget vanuit het 

rijk komt. Dit lijkt op het eerste gezicht logisch maar vanuit het oogpunt van kwaliteit van de zorg is 

dit op dit moment eigenlijk niet te begrijpen. Zonder meer de korting doorvoeren in het sociale 

domein is een politieke keuze; dat hoeven we niet te doen, maar doen we wel. Natuurlijk kunnen we 

deze aframing lezen als een puur papieren werkelijkheid: de wethouder blijft immers aangeven dat 

er sprake is van een open-eind financiering en als de wethouder geld tekort komt, komt hij vanzelf 

naar de raad. Toch is het een rare situatie: aframen op een budget waarmee we nog enorme 

kwaliteitsslagen moeten maken en een budget waarvoor tegelijkertijd een open eind financiering 

geldt. Wij worden heel graag gerustgesteld: Kan de wethouder ons verzekeren dat er noch intern 

noch extern een bezuinigingsopdracht van twee ton (of minder) is neergelegd als gevolg van de 

budgetkorting vanuit het rijk? 



Als we het hebben over politieke keuzes in het sociale domein, dan maak ik ook graag een kritische 

opmerking over de gelden die de gemeente op het moment lijkt over te houden op wmo/ jeugdzorg. 

Wij begrijpen deze situatie enigszins bij Jeugdzorg, immers, daar is sprake van een klein risico op 

hoge individuele kosten, en als we zo’n situatie niet hebben dan houden we geld over. Daar is dus, 

althans voor een deel, sprake van pech of geluk. Maar bij de WMO is dat niet zo. Daar betekent het 

overhouden van geld al snel dat je mensen naar huis hebt gestuurd met te weinig. En dat is een 

keuze die wij niet willen maken. 

 

Ik spreek ook nog graag onze zorg uit over de plek van Vraagwijzer in de toekomst. Er is inmiddels 

een mooie nieuwe website, maar wat ons betreft kan de vlag nog niet uit. Voor mensen die 

Vraagwijzer benaderen met een bezorgde vraag over iemand anders is er nog geen enkele duidelijke 

“knop”; Een ander opstartprobleem was dat mensen die in het verleden de website van Vraagwijzer 

wel eens hadden bezocht nu de nieuwe website niet op konden (vanwege een cache die dan de deur 

dicht gooit). Dit zal vast op korte termijn opgelost worden, maar het maakt in ieder geval symbolisch 

duidelijk dat er nog werk aan de winkel is, ook na de lancering van de website.  

In het komende jaar wordt eventuele uitbesteding onderzocht. We hebben daarbij veel vragen. Aan 

wat voor soort partij denkt het college? Is daarbij ook sprake van marktpartijen? Wat is de opdracht 

die zo’n partij straks meekrijgt m.b.t. Vraagwijzer? We blijven dit zeker kritisch volgen met als 

belangrijke graadmeter de bereikbaarheid en de kwaliteit van de dienstverlening aan de mensen in 

onze gemeente.  

 

4. Omgevingswet  

Het vierde thema betreft de omgevingswet. Voor 2017 en de jaren erna is een groot budget 

opgenomen  voor de invoering van de omgevingswet. Maar liefst 450.000 euro. Sociaal Maas en 

Waal vindt dit erg veel. Het lijkt erop dat kleine gemeentes hierbij in het nadeel zijn bij grote (ik voel 

hier overigens een mogelijk argument voor een grotere schaalgrootte, maar dat terzijde). Hoe dan 

ook, 450.000 is wel erg veel geld. We willen de uitdaging niet onderschatten, zeker niet, maar laten 

we hier wel heel kritisch op blijven. Als alle gemeentes in de regio Rivierenland en Maas en Waal in 

samenwerking waarmee we deze klus gaan klaren een kleine halve ton reserveren, dan hebben we 

gezamenlijk een enorme hoeveelheid geld. Wij vragen ons af of daar niet wat overbegroot is, juist als 

je uitgaat van goede samenwerking. We zien heel graag snel een plan van aanpak waarbij nog meer 

de regionale samenwerking gezocht wordt met onze buurgemeenten. En dan bij voorkeur die waar 

we geografisch en sociaal cultureel het meest verbonden zijn: het Land van Maas en Waal.  

 

5. Huisvesting statushouders 

Op sommige verkeerpleinen staan weinig wegwijzers, dat is in het verkeer zo, en dat is in de politiek 

ook zo. Dat is lastig, want dan ligt er niet een duidelijk draaiboek over wie wat moet doen. Ook dan 

zullen we echter keuzes moeten maken en moeten we daarachter gaan staan. Sociaal Maas en Waal 

heeft eerder al uitgesproken dat we positief en uitnodigend staan tegenover het opvangen van extra 

statushouders in onze gemeente. Het gaat hier om nieuwe Nederlanders, om mensen die door 

oorlog uit hun vaderland verdreven zijn en die hier een veilige nieuwe woonplek hopen te vinden. 



Veilig wonen dat wil toch iedereen voor zichzelf en zijn kinderen? Laten wij hier vooral ons steentje 

aan bijdragen. Wij vinden het daarom des te schrijnend dat de komst van slechts een handjevol 

statushouders in Beneden Leeuwen leidt tot een situatie waarin initiatiefnemers en hun sociale 

omgeving bedreigd worden, een situatie met andere woorden waarin hun eigen veiligheid in het 

geding lijkt te zijn. Het ontstaan van deze onveilige situatie is het college natuurlijk niet aan te 

rekenen. Zeker niet. Het college en de raad zouden - bij het ontstaan van sociale onrust – wel een 

veel actievere rol kunnen spelen wat ons betreft, om een en ander in goede banen te leiden. Het kan 

zijn dat er achter de schermen het een en andere gebeurt, maar wij en onze inwoners zien daar naar 

buiten toe bar weinig van. Communicatie lijkt zich te beperken tot de momenten waarop de 

gemeente iets nieuws te melden heeft, en dat is ons inziens te weinig. Eventuele nieuwe 

initiatiefnemers bedenken zich inmiddels wel drie keer voor ze met plannen naar buiten komen, en 

dat is niet goed. Ook, of juist als het lastig wordt moet een gemeente blijven uitdragen waar ze voor 

staat, en wij zouden graag zien dat dit actiever gebeurt.  

 

6. Vrijwilligers 

Een van de wegwijzers die de laatste jaren steeds vaster lijkt te komen te staan is de verwachting dat 

vrijwilligers het oplossen. In het kader van de participatiesamenleving en de kanteling in het Sociaal 

Domein wordt op allerlei vlakken en op allerlei manieren steeds meer verwacht van een buurman, 

een mantelzorger, een bestuurslid van de voetbalclub en een bezorger van Tafeltje Dekje maaltijden. 

U begrijpt, ik heb het hier in veel situaties niet over hele groepen mensen die de boel laten draaien, 

maar over een of twee mensen. In de visie van onze partij staat dat we inzetten op een sterke en 

sociale samenleving en dat we uitgaan van de eigen kracht van mensen. We zien om ons heen enorm 

veel initiatieven die deze eigen kracht bevestigen, en we zien ook dat sommige zaken die voorheen 

bij professionals lagen nu prima worden opgepakt door vrijwilligers.  

De kwetsbaarheid van dit systeem is echter groot, te groot zien wij op verschillende plekken. In de 

dorpen drijven veel initiatieven op een relatief kleine groep mensen. En als er daar iemand stopt met 

zijn activiteiten is er echt een probleem. Een buurtbus die zomaar kan stoppen, de ondersteuning 

van mensen in het dorp die wegvalt of activiteiten die niet meer worden georganiseerd. Helemaal 

lastig wordt het als vrijwilligers in een positie komen te zitten waarin ze ook worden aangesproken 

op financiële en grootschalige organisatorische zaken; ik denk bijvoorbeeld aan mensen in het 

bestuur van een dorpshuis die als vrijwilliger verantwoordelijkheid zijn voor het financieel sluitend 

maken van een begroting en voor het draaiend houden van een dorpshuis. Dat zijn gewoon stevige 

deeltijdbanen, en we zien dat hier nauwelijks vrijwilligers voor te vinden zijn. Of denk aan het op te 

zetten Flexnet, waar vrijwilligers straks het volledige basisnet van OV zullen moeten bemensen. 

Naast een mogelijke verdringing van arbeid zien wij ook hier een te grote mate van leunen op 

vrijwilligers.  De grenzen voor het vertrouwen op vrijwilligers zijn wat ons betreft op veel plekken 

echt bereikt. Zaken als een dorpshuis of het OV basisnet moeten niet van toeval en vrijwilligheid 

afhankelijk zijn. Vrijwilligers kunnen en moeten ook daar zeker een rol spelen, maar wat ons betreft 

veel meer vanuit overleg over wat zij kunnen en willen en wat niet.  

In de voorbereidingsronde heeft de wethouder aangegeven dat het college een actieve rol gaat 

spelen bij MFA Alphen, maar het is ons nog onduidelijk hoe dat wordt ingevuld. Het lijkt erop dat het 



college ook inziet dat het leunen op vrijwilligers risicovol is, maar we zien nog niet echt hoe hier naar 

wordt gehandeld. Hoe dan ook pleit Sociaal Maas en Waal voor een andere houding bij de 

gemeentelijke organisatie. Van afschuiven naar ondersteuning. Om de vrijwilligers bij te staan in hun 

forse taken die zoveel voor de gemeenschap betekenen.  

 

Ik kom tot het eind van mijn betoog, en concludeer dat we op een aantal plekken het beleid van het 

college graag een wat andere richting op zien gaan. Wij zouden graag andere keuzes zien. Wij zullen 

daartoe, als de beleidsonderwerpen aan de orde zijn in het komend jaar ook concrete voorstellen 

indienen en met andere partijen op zoek gaan naar een meerderheid daarvoor. Zo hebben we dat 

het afgelopen jaar ook gedaan - en met succes, want verschillende van onze moties en 

amendementen zijn positief onthaald door de raad.  

Wij kunnen ons desondanks in grote lijnen vinden in de begroting voor 2017, met uitzondering van 

het afgeroomde budget voor duurzaamheid. Zoals ik al zei, we dienen hier een amendement voor in.  

 

Ik herhaal tot slot nog maar eens een keer de spreuk van Loesje:  

“Keuzes: let vooral op de richtingen zonder wegwijzers”.  

Wij als raad en het college moeten zaken niet bezien als een vanzelfsprekendheid, maar steeds weer 

als een politieke keuze.  We hebben gelukkig wat te kiezen. Maar dan moeten we ook de juiste 

keuzes durven maken. Met oog voor elkaar.   


