Voorzitter,
Het zijn merkwaardige tijden.
Corona heeft vanaf maart een groot stempel gedrukt op de manier
waarop onze samenleving functioneert, fysiek, emotioneel,
economisch, politiek, maatschappelijk, ja, op alle terreinen in onze
samenleving.
Zo dreigde de gezondheidszorg helemaal vast te lopen en er zijn
veel mensen die door deze crisis gezondheidsschade hebben
opgelopen vanwege uitgestelde behandelingen omdat Covid
patiënten de reguliere zorg ernstig hebben belemmerd. De zorg kon
alleen met een uiterste krachtsinspanning deze gezondheidscrisis
beheersbaar houden. De eerste golf hebben we doorstaan omdat de
acceptatie van de maatregelen groot was. Bij de tweede golf, waar
we nu mee te maken hebben, blijkt die acceptatie bij sommige
groepen veel minder te zijn.
Er zijn mensen die toch willen chillen of een feestje organiseren en
dat begrijpen we best, maar misschien ernstiger nog zijn de
theorieën dat corona is opgezet om te verhullen dat alle leden van
het kabinet pedofiel zijn. De ander weet zeker dat Bill Gates erachter
zit. Want hij zou via corona-vaccinaties de wereldbevolking willen
voorzien van een nano-chip. En dan zijn dit nog de milde
complotten die rondgaan.
Ook in de politiek zagen we weinig consistente opvattingen. Bij de
eerste golf waren er in de Kamer geluiden dat de regering veel te
ver ging met hun maatregelen en Trumpiaans meenden dat het
maar een griepje was terwijl men bij de tweede golf vond dat het
kabinet harder moest ingrijpen. Voor het draagvlak van de
maatregelen onder de bevolking is dat natuurlijk geen goede zaak.
De gemeenten kregen bij de uitvoering van de maatregelen om de
gevolgen van de crisis te beteugelen, vooral op economische
gebied, een uitvoerende rol. Wij willen grote waardering uitspreken
voor iedereen die de Covid-maatregelen in onze gemeente t.b.v.de
doelgroepen uitvoeren.
Een beetje wrang is wel dat de minister aan de politie een
eenmalige bonus van 300 euro heeft toegezegd, maar de Boa’s die
in deze tijd voor de handhaving van de coronamaatregelen naast de
politie staan krijgen deze niet omdat ze in dienst zijn van de

gemeenten. Misschien zijn de Boa’s juist wel meer kwetsbaar
geweest omdat zij door de burgerij nog steeds minder serieus
worden genomen omdat zij niet beschikken over het
geweldsmonopolie dat berust bij de politie.
Gezien de geringe kosten lijkt het ons niet noodzakelijk om hier een
motie over in te dienen. Als de overige leden van de raad hier geen
bezwaar tegen hebben mag wat ons betreft het college dit opvatten
als een wens van de raad en daar gevolg aan geeft.
De Veiligheidsregio’s hebben zich in de kijker gespeeld gedurende
deze crisis. Daar is natuurlijk ook niet alles goed gegaan en bij een
evaluatie moet men daar echt lering uit trekken. Denk maar eens
aan het feit dat iedere Regio bij het bron- en contactonderzoek een
eigen protocol hanteerde. Dit had tot gevolg dat er veel
improductieve uren zijn gemaakt en ook dat veel tijd verloren is
gegaan omdat de bco-ers die opdrachten uit andere Regio’s
moesten afhandelen eerst weer deze protocollen moesten
bestuderen. Nu zijn alle Regio’s bezig geweest met het ontwikkelen
van een eigen protocol met alle gevolgen van dien. Hier is niet goed
over nagedacht en er is later ook niet ingegrepen om voor één
protocol te kiezen. Beter ten halve gekeerd dan hele gedwaald zou
je toch zeggen. Wij willen de burgemeester dit punt toch wel
meegeven.
Natuurlijk zijn er rond de aanpak van de coronacrisis zaken fout
gegaan en niet alleen bij de GGD’s en dat kan bijna ook niet anders
gezien de aard en omvang van de crisis. Maar er moeten wel lessen
worden uitgetrokken om bij een volgende pandemie sterker in de
schoenen te staan.
Er zijn veel extra kosten gemaakt door de gemeenten waarbij we
maar moeten afwachten of de compensatie door het Rijk toereikend
zal zijn.
Weliswaar hebben we een sluitende begroting met een overschot,
maar het lijkt ons niet verstandig dat overschot nu al te bestemmen.
SMW vindt het verstandig die plus te reserveren voor de mogelijk te
verwachten financiële en maatschappelijke gevolgen van Covid.
Als dat in het najaar blijkt mee te vallen kunnen we bij de
behandeling van de najaarsnota immers nog altijd bezien in welke
zeer wenselijke voorzieningen in financiële zin we zouden moeten
investeren. Bovendien weten we nu nog niet welke andere kansen

er voorbij komen in 2021 waarvoor we het overschot heel zinvol
voor zouden kunnen aanwenden.
Het voorstel om de OZB met 3,25% te verhogen, kan op onze steun
rekenen. Ik kan u vertellen dat deze verhoging in mijn situatie op 11
euro op jaarbasis uitkomt, nog geen euro per maand. Uiteraard ligt
dit voor bedrijven anders, maar het zal zeker geen onoverkomelijke
problemen geven.
Zoals in de begroting staat: er is nog veel onduidelijk over de
omvang en de duur van de economische terugval.
Vooral m.b.t bijstandsuitkeringen, schuldhulpverlening,
arbeidsparticipatie en minimabeleid zullen de gevolgen merkbaar
zijn. De bijstandsuitkering wordt weliswaar door het Rijk vergoed,
maar de uitvoering zal meer gaan kosten.
Het is nu meer dan ooit belangrijk om met de inwoners en de
problemen waar zij tegen aan lopen in verbinding te komen en te
blijven, ook in de preventieve sfeer.
Dat het niet simpel is om oplossingen te vinden is duidelijk. Maar
wij zien wel de inspanning bij onze gemeente om er het beste van te
maken en de mogelijkheden die Rijk en provincie bieden optimaal te
benutten.
Het einde is nog niet in zicht, toch moeten we de begroting 20212024 vanuit dat perspectief bekijken. Zoals gezegd, een begroting
met een groter wordende plus voor 2022 en 2023 en een kleine min
in 2024.
Corona is er nu nog en zal nog wel even blijven, maar dat kan en
mag niet alle andere zaken overschaduwen. Er zijn ook nog andere
maatschappelijke noden, wenselijkheden en noodzakelijkheden
waar we voor verantwoordelijk zijn.
Daarbij denken wij aan de inspanningen om een einde te maken aan
de woningnood onder vooral de jongeren en passende woningen
voor ouderen;
de noodzakelijke energietransitie om een leefbare wereld door te
kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen;
het op peil houden van de leefbaarheid in onze kernen;

de gevolgen van coronacrisis voor onze inwoners die hun baan
hebben verloren en ondernemers die door de crisis zwaar getroffen
zijn en vele andere zaken waar we als gemeente voor staan.
Denk daarbij ook aan de bestrijding van armoede en
laaggeletterdheid;
steun voor de vele mantelzorgers in onze gemeente;
goede sportvoorzieningen, een gezond verenigingsleven, een
samenleving waarin iedereen mee kan doen en noem maar op.
Met betrekking tot de noodzakelijke energietransitie wensen wij een
motie in te dienen. Op dit moment is er bij het terugdringen van de
CO² uitstoot van de door gas verwarmde woningen nog veel winst
te behalen. Door de EU zijn flinke bedragen opgenomen ook voor
isolatieprogramma’s van woningen. We moeten proberen daar in
onze Regio gebruik van te maken. Als we daarvoor in aanmerking
kunnen komen zou, als er prioritering mogelijk is, gekozen moeten
worden voor de daadwerkelijke energielabels E en F, omdat die de
grootste milieuwinst boeken. En een lager gasgebruik scheelt
meteen in de portemonnee.
Motie
Het college heeft een begroting gepresenteerd waarin zoals wij dat
zien, geen concessies zijn gedaan aan de fundamentele zaken die
de gemeente Druten op orde heeft. Dat wil niet zeggen dat alles
perfect is, maar het ziet er goed uit. Wij steunen daarom het college
die ons voorstelt om deze aan ons voorgestelde begroting goed te
keuren.
Voorzitter,
Het is gebruikelijk om te beginnen met dank en waardering uit te
spreken aan allen die aan de totstandkoming van deze begroting en
de informatie-avond op 27 oktober hebben meegewerkt.
Daar wil ik echter juist nu graag mee afsluiten .

