
Betoog perspectiefnota 2020, fractie Sociaal Maas en Waal, afdeling West Maas en Waal. 

Wat zijn onze vooruitzichten voor het komende jaar ? 

Gaat de leefbaarheid in de kleine kernen verbeteren door hier structureel te zorgen dat er 

kan en mag worden gebouwd ? 

Gaat de communicatie en de kwaliteit van ons zorgloket nu eindelijk op orde komen ? 

Gaan we als gemeenteraad nu eens echt grip krijgen op al onze gemeenschappelijke 

regelingen ? 

Weten we het komend jaar onze inwoners te overtuigen van nut en noodzaak van de te 

treffen klimaatmaatregelen ? 

Denken we nog steeds dat een zelfstandige gemeente het beste is voor onze inwoners en 

denken onze inwoners dat ook ? 

Dit zijn slechts enkele van de vele vragen die Sociaal Maas en Waal zich stelt bij het lezen van 

de perspectiefnota. 

Wat de woningbouw betreft missen we nog steeds de accentverschuiving naar het bouwen 

van betaalbare huur- en koopwoningen. Verplichten tot het loskoppelen van het gasnet voor 

nieuwbouw zien wij nog steeds niet gebeuren. Plannen voor tiny houses of een ecowijk zoals 

in Ewijk heb ik nog niet voorbij zien komen. Kortom in West Maas en Waal doen we het nog 

steeds zoals we het altijd al deden. 

Wat wel nieuw is, is het plan om een tweede grootschalig recreatiepark te gaan realiseren, 

dit keer in Maasbommel. Hopelijk hebben we van het eerste plan De Acht Morgen 

voldoende geleerd om nu  aan de voorkant goed te kijken wat een dergelijk project voor 

impact heeft op het dorp en de omgeving. 

Dit jaar zagen we een lagere opbrengst van de OZB. Reden hiervoor zou een verplichte 

lagere taxatie van dijkwoningen zijn. Dit terwijl dijkwoningen juist erg gewild zijn en hiervoor 

juist een hoge marktwaarde zou moeten gelden. Uit eigen onderzoek hebben wij opgemerkt 

dat met name huizen van boven 500.000 euro in onze gemeente ver beneden de 

marktwaarde worden getaxeerd, soms tot 50 %, dit in tegenstelling tot goedkopere 

woningen, die vaak tot 90 – 100 % van de marktwaarde worden aangeslagen. Alle reden dus 

om de taxaties van de BSR eens tegen het licht te houden. 

Een van de doelstellingen uit het sociaal domein is dat we willen staan voor een goede 

gezondheid en een verantwoorde levensstijl van onze inwoners. We weten dat je zoveel 

mogelijk aan de voorkant actie moet ondernemen om hiermee grote problemen en dus hoge 

kosten voor te zijn. 



We hebben begrepen van de wethouder dat overleg met de huisartsen niet of nauwelijks 

plaatsvindt. Sociaal Maas en Waal vindt de rol van de huisartsen in de eerste-lijns zorg 

dermate belangrijk dat zij hier veel waarde aan hecht. We zouden daarom graag zien dat de 

wethouder gaat investeren om een structureel overleg met alle huisartsen in onze gemeente 

tot stand te brengen. We denken hierbij aan minimaal 2 – 3 keer per jaar. 

Doel van het overleg moet zijn om vroegtijdig problemen op het gebied van gezondheid en 

verantwoorde levensstijl te signaleren en op te pakken. We vinden het wenselijk om aan 

deze overleggroep vertegenwoordigers van het onderwijs, de politie, de gezondheidszorg en  

sportorganisaties toe te voegen. 

Wij willen deze oproep kracht bijzetten door het indienen van een motie hiervoor. 

Bij het behandelen van de perspectiefnota van 2019 gaf wethouder Mol aan dat er een 

verzoek was ingediend voor de aanleg van een viertal Tiny Forest. In een later stadium 

vernamen we dat de aanvraag niet was gehonoreerd. 

Is er dit jaar een nieuw verzoek ingediend, of gaan we dit zelf oppakken ? Een bosje 

aanleggen ter grootte van een tennisbaan kan voor onze buitendienst toch geen probleem 

zijn ? 

O ja, waarom vonden we dit ook al weer zinvol ? 

- Een Tiny Forest biedt mogelijkheden voor scholen om in de buitenlucht 

natuuronderwijs te onderrichten. 

- Een Tiny Forest creëert een extra uitdaging voor kinderen om buiten te spelen. 

- Een Tiny Forest draagt bij aan de klimaatadaptatie. 

Aangezien een Tiny Forest kan worden ingezet voor educatieve doeleinden zouden de 

benodigde financiën kunnen worden gevonden in de pot voor het lokaal onderwijsbeleid. 

Per 1 juli zijn we gestart met het omgekeerd inzamelen en het gescheiden inzamelen van 

luier- en incontinentiemateriaal. Een goede stap voorwaarts naar een circulaire economie. 

Wat valt ons echter hierbij op ? 

We gaan één euro betalen voor een 30 liter zak restafval. Heb ik echter een aanhanger met 2 

kubieke meter grof vuil, dan kan ik dit gratis wegbrengen naar de milieustraat. Waarom 

hanteren we hier niet de norm de vervuiler betaalt ? We willen toch graag dat onze 

inwoners duurzaam leven ? 

Verder vindt er bij de milieustraat nauwelijks controle plaats of je wel of niet een inwoner 

bent van de deelnemende gemeentes. Waarom ook hier geen pasjessysteem ? Ondanks dat 

de kosten stijgen bij de Avri is men van plan door te gaan met het subsidiëren van een 

tachtig verenigingen. Kosten 800.000 euro. Sociaal Maas en Waal is van mening dat 



subsidiëring van verenigingen bij de gemeente thuishoort en niet bij een uitvoerende 

organisatie van de gemeente. 

Onlangs hebben we de Koersnotitie duurzaamheid en energiebeleid besproken. Een mooie 

eerste stap die hopelijk wordt vertaald in een ambitieus routeplan. Als ik de stemming bij de 

klimaattafels afgelopen week goed interpreteer, moeten we niet langer op de rem blijven 

trappen, maar opschakelen en gas geven. Een goed voorbeeld, doet goed volgen moet 

hierbij ons credo zijn. 

 

Terugkijkend op het afgelopen jaar heb ik mij de vraag gesteld : “Wat is nu mijn mooiste 

ervaring in het afgelopen jaar ?” 

Dit is niet de positieve reactie van raadsleden uit Tiel toen ik het verruimen van vaartijden 

van het pontje Tiel - Wamel ter sprake bracht. 

Dit is niet de eerlijke uitspraak van Marieke van den Boom – Witzel over de wijze van politiek 

voeren binnen de federatie dorpslijsten. 

Nee het waren de kinderen van de jeugdgemeenteraad. Daar vond de discussie over 

voorstellen in de raad plaats, waar het hoort. Er werd naar elkaar geluisterd en men koos op 

basis van argumenten. Een goed voorstel kon op goedkeuring rekenen, ongeacht uit welke 

groep, of van welk kind het voorstel kwam. Een dergelijke openheid en eerlijkheid zou ik ons 

als raad graag toewensen. 

Tot zo ver de bijdrage van Sociaal Maas en Waal. 


