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Vandaag ligt de laatste perspectiefnota van deze raadsperiode voor. De eerste raadsperiode van 

Sociaal Maas en Waal. Vandaag ga ik niet allerlei bespiegelingen over de afgelopen drie en een half 

jaar geven, want er is gewoonweg nog veel werk te doen.   

En het kernwoord van vanavond is wat ons betreft dan ook hoop. Hoop is iets wat doet verlangen. 

Hoop op een betere toekomst. Hoop op een beter bestaan. Hoop is ook je realiseren dat je nog niet 

bent waar je wilt zijn. Dat we nog stappen moeten nemen.  

 

Hoop is positief. De verwachting dat alle stapjes in de goede richting, samen één grote stap zijn. En 

hoop, dat hebben we. Maar, daar hebben we uw hulp wel bij nodig.  

Vandaag hopen we vier stappen te nemen. Op het gebied van duurzaamheid, minima, 

burgerparticipatie en jongerenwerk. Daar moeten we als gemeente, samen met onze inwoners, werk 

van maken. En daar is een hoop werk te doen.  

 

In het algemeen kunnen we spreken van een perspectiefnota met ruimte. Ruimte voor nieuwe 

keuzes zonder eerder gemaakte keuzes geweld aan te moeten doen. Dat maakt kiezen makkelijker 

dan in krappe tijden. Landelijk trekt de economie aan en dat merken we in West Maas en Waal 

gelukkig ook. In algemene zin hebben we dan ook niet veel aan te merken op de perspectiefnota.  

Zeker nu deze voor het eerst ruimte biedt. Dat geeft hoop.  

 

Zoals gezegd neem ik u mee in een viertal punten. Allereerst ga ik in op het punt van duurzaamheid.  

Sociaal Maas en Waal wil naar een duurzame en groene toekomst voor onze gemeente. De 

gemeente neemt voorzichtige stappen en laat dat, na aandringen, met de zonnepanelen op drie 

gemeentelijke gebouwen nu ook zien. Gelukkig maar! Maar als je hoopt op een duurzame toekomst 

dan moeten we meer doen. Investeren nu de ruimte er is. Investeren zodat iedereen in onze 

gemeente daarvan kan profiteren. Nu en op de lange termijn. Daarom stellen we voor om een groot 

deel van de extra opbrengsten van de OZB de komende jaren terug te geven aan de inwoners door te 

investeren in duurzame maatregelen in onze dorpshuizen, kulturhus en MFA’s. Zo’n investering zorgt 

niet alleen voor minder energieverbruik maar je krijgt er nog veel meer gunstige neveneffecten bij. 

Wij zien drie effecten: 

1. je investeert in duurzaamheid, maar je krijgt je investering ook nog terug (dat lukt je met 

bijna geen enkel onderwerp binnen de gemeente) 

2. een verlaging van energielasten zorgt voor een betere exploitatie en draagt daarmee bij aan 

een gezond voortbestaan van onze dorpshuizen en MFA’s  

3. en, punt 3,  daarmee  indirect aan het blijven bestaan van onze verenigingen en clubs .  

Door de investeringen voor duurzaamheid over vijf jaar te spreiden komt ieder dorp aan de beurt en 

profiteert eenieder van onze duurzame dorpshuizen!  

 

Deelt u onze hoop voor de toekomst?  

 



Mijn tweede punt gaat over het minimabeleid in onze gemeente. De afgelopen jaren heeft Sociaal 

Maas en Waal zich steeds weer ingezet voor onze inwoners die helaas in armoede leven. Iedereen 

moet kunnen meedoen en armoede moet effectief worden bestreden. In onze gemeenten zijn er 

mensen die zich dag en nacht inzetten voor andere mensen die gebrek hebben aan eten, kleding en 

onderkomen. Prachtig dat deze medemenselijkheid bestaat en dat kenmerkt de Maas en Waler, 

maar het is jammer dat het nodig is. In de raad hebben we samen de afgelopen jaren ook al een 

aantal stappen gezet richting het verminderen van armoede. Maar u en ik weten dat er in onze 

gemeente helaas nog steeds armoede bestaat. En deze armoede bestaat ook onder een groep die nu 

overal buiten valt. Die groep verdient net iets meer dan de groep die wel voor het minimabeleid in 

aanmerking komt, het is de groep van mensen met een inkomen tussen de 110 en 120% van de 

bijstandsnorm. Hun inkomen is iets hoger, maar door stapeling van uitgaven en gebrek aan 

ondersteuning is bekend dat een groot deel van die groep toch nog onder de armoedegrens leeft. Nu 

het meerjarenperspectief een structureel groot voordeel laat zien is het in de ogen van Sociaal Maas 

en Waal tijd om de stap te nemen, die veel andere gemeenten in Nederland al genomen hebben. We 

stellen voor om de grens om in aanmerking te komen voor minimaregelingen te stellen op 120% van 

de bijstandsnorm. Om hiermee mensen de mogelijkheid te geven te ontsnappen aan armoede, de 

armoedeval te verkleinen en om ervoor te zorgen dat meer mensen mee kunnen doen aan onze 

mooie samenleving.  

Deelt u onze hoop voor een beter bestaan?  

 

Mijn derde punt gaat over het jongerenwerk. Een belangrijk punt in de afgelopen 4 jaar. Vanaf het 

begin is Sociaal Maas en Waal erg kritisch over de beperkte opdracht van het jongerenwerk in onze 

gemeente. Waar wij liever zien dat de jongerenwerker de mogelijkheid heeft om problemen te 

voorkomen, zet onze gemeente vooral in op de bestrijding van overlast. Problemen pak je aan bij de 

bron. Daar help je niet alleen overlast mee voorkomen, maar je zorgt ervoor dat jongeren niet 

afglijden in een leven vol met drank en drugs. Je kunt eenvoudigweg niet zeggen dat het de eigen 

verantwoordelijkheid is van deze jongeren. Iedereen heeft er baat bij dat we vroeg signaleren als het 

mis gaat en dat we ondersteuning bieden om er weer bovenop te komen. Daar hoort een pro-actief 

jongerenwerk bij. Met een jongerenwerker die tijd heeft de jongeren te leren kennen, te achterhalen 

wat er leeft en met hen activiteiten te organiseren.  Ja, dat kost geld. Maar dat is een investering in 

de toekomst. Niet alleen voor die van onze jongeren, maar daarmee ook van onze gemeente.  

Deelt u onze hoop voor onze jongeren?  

 

Mijn vierde en laatste punt gaat over burgerparticipatie. Een van de meest gebruikte woorden van 

de afgelopen jaren. En toch laten we nog maar zo weinig zien dat we echt vertrouwen op onze 

inwoners. Niet omdat het financieel moet, maar omdat echte burgerparticipatie kan leiden tot heel 

veel moois. Heel veel gemeenten hebben de afgelopen jaren, noodgedwongen of niet, 

geëxperimenteerd met zelfbeheer. De ene keer was het een buurt die zag dat de speelvoorziening 

achteruit holde, de andere keer was het gezamenlijke onderhoud van het openbaar groen door de 

buurt. Het samen doen leidde vrijwel altijd tot een verzorgdere en meer gebruikte openbare ruimte, 

maar ook, en dat is zeker zo belangrijk, een saamhorigheidsgevoel waar ruimte is voor nieuwe 

initiatieven en persoonlijke aankleding van het dorp/wijk of buurt.  

En nee, niet alle zelfbeheer pilots liepen even goed of even lang. Maar er zijn er wel een hoop die 

goed lopen en blijven lopen. En de gemeente die vanaf een afstand kijkt en ziet dat het goed gaat. En 

dat vraagt iets van onze inwoners én van onze gemeente. De wil om te veranderen en los te laten is 



het grootste struikelblok. Dat geldt overigens voor de hele regiegemeente. Daarom stellen we voor 

om de komende jaren te gaan experimenteren met verschillende vormen van zelfbeheer in het 

openbaar groen en speelvoorzieningen. Van die experimenten leren we en we geven daarmee een 

zichtbare kans aan nieuwe initiatieven.  

 

Deelt u onze hoop voor een groene en gezamenlijke openbare ruimte? 

 

Kortom we hebben hoop. Hoop voor duurzame MFA’s, hoop voor een ruimer minimabeleid, hoop 

voor een pro-actief jongerenbeleid en hoop voor meer zelfbeheer van de openbare ruimte. Een hoop 

positieve plannen die onze gemeente en onze inwoners vooruit helpen. En voor die hoop hebben we 

u nodig.  

 

Sociaal Maas en Waal staat voor die hoop, met oog voor elkaar.  

 
 
 
 


