
Inzetten onbenutte belastingcapaciteit OZB. 

“Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht !  

Dit geldt ook voor de inwoners van West Maas en Waal. Als we naar de 
beleidsindicatoren in het Sociaal Domein en de cijfers van de GGD kijken, dan 
zien we dat het niet goed gaat met een deel van onze inwoners. 

Ruim 300 kinderen in onze gemeente doen een beroep op de jeugdzorg, 
waarbij een twintigtal zeer zware zorg nodig heeft. 

Ruim 1.000 inwoners zien zich genoodzaakt een beroep te moeten doen op de 
WMO, waarbij een dertigtal met zware zorg. 

Bij 8 % van onze ouderen, dus wederom ruim 300 inwoners,  is sprake van 
ernstige eenzaamheid. 

Bij 12 % van de kinderen tussen 4 en 17 jaar,  ongeveer 400 jongeren, is sprake 
van overgewicht. 

Bij de volwassenen is dit al bijna één op de twee. 

Het overmatig drankgebruik vanaf 17 jaar is 6,8 %, hetgeen neerkomt op ruim 
1300 inwoners. 

Ook het drugs- en  overmatig drankgebruik onder jongeren met respectievelijk 
11 en 21 procent baart ons zorgen. 

Net als in vele andere gemeenten zien we ook in West Maas en Waal de 
zorgkosten oplopen. Het einde hiervan lijkt niet in zicht. Ondanks grotere 
uitgaven in de zorg zien we nog geen kentering in het aantal mensen dat een 
beroep doet op de zorg. Integendeel. 

 Wat te doen ? 

1) Roepen dat het allemaal best meevalt en hopen we dat het zich vanzelf 
oplost ? 

2) Jaarlijks achteraf de tekorten aanvullen, zoals we nu doen ? 
3) Den Haag om meer geld vragen ? 
4) Of …… zelf het initiatief nemen door investeringen  aan de voorkant en 

daarmee zware zorg en veel ellende voor onze inwoners voorkomen ? 



Sociaal Maas en Waal kiest voor het laatste  en wil graag meer preventieve 
inzet op het terrein van jeugdbeleid, veilig ouder worden en gezonde leefstijl. 
Door zoveel mogelijk sores en stress weg te nemen komen mensen beter in 
hun vel te zitten en lossen problemen zich makkelijker op. Zonder zware 
zorgkosten. 

Er is hiervoor financiële ruimte te creëren door de onbenutte 
belastingcapaciteit bij de OZB, groot 355.000 euro, in te zetten. Een fors bedrag 
waarmee we nieuw beleid en initiatieven op de genoemde terreinen kunnen 
initiëren en ondersteunen. Het betekent een ozb verhoging van ongeveer 60 
euro voor de woningbezitters. De sterkste schouders gaan hiermee, zoals het 
hoort, de zwaarste lasten dragen, ten faveure van de meest kwetsbaarste 
groepen in onze gemeente. Een aanzienlijk bedrag hoor ik u denken, maar dat 
kan ook gezegd worden van de verhoging van de  afvalstoffenheffing  van 38,50 
euro. Een maatregel die alle inwoners treft. Dus ook de eenzame bejaarde met 
amper afval en een klein budget om van rond te moeten komen. U kunt de 
investering ook vergelijken met het onderzoek naar eventueel te treffen 
maatregelen in de Zandstraat.  

Er moet iemand opstaan om het voor de steeds groter wordende groep 
kwetsbare mensen op te nemen. Wij als gemeenteraad zijn daarvoor de eerst 
aangewezenen. We moeten vooruit durven te kijken om de toenemende 
tweedeling een halt toe te roepen. Dit kan door aan de voorkant te investeren 
in onze inwoners en daarmee hun welzijn voor de lange termijn te verbeteren.  

Ik vraag u om lef te tonen door te kiezen voor de meest kwetsbaarste groepen 
in onze samenleving. Als u zich enigszins een beeld kunt vormen van wat het 
betekent om elke dag in onzekerheid en met stress te moeten leven, dan is het 
echter niet meer dan vanzelfsprekend, dat u kiest voor deze investering. Een 
investering in mensen. 

“Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht !” 

Sociaal Maas en Waal :  Met oog voor elkaar. 


