Betoog jaarrekening 2020.
Doe wat je zegt.
We hebben het boekjaar 2020 met een positief resultaat van 947.428 euro afgesloten. Dit
klinkt positief, maar als je ziet dat dit tot stand is gekomen door het niet uitvoeren van
activiteiten kunnen we het beter als zorgelijk betitelen. We zitten hier namelijk om zaken te
verwezenlijken, die ten goede komen aan onze inwoners. Wat betekent het niet uitvoeren
van werkzaamheden voor onze inwoners ?
Toch lezen we in de krant dat het collegeprogramma 2018 – 2022 bijna is afgerond.
Is dat zo ? Tijd om het coalitieprogramma er eens op na te slaan.
Het her-ontwikkelen van verpauperde panden. Hoeveel panden zijn er de afgelopen jaren
opgeruimd en hoeveel objecten staan er op de nominatie?
Het toestaan van woningsplitsing. We zouden dit n.a.v. een motie van SMW meer onder de
aandacht gaan brengen. Ik heb echter geen promotiecampagne voorbijzien komen, hoewel
de urgentie mij toch groot lijkt. Hoeveel verzoeken tot woningsplitsing zijn er geweest en
toegekend in 2020 ?
Het realiseren van woningbouw in alle dorpen en bouwen van meer sociale huurwoningen.
Is dit gelukt ?
In 2020 werd 60 % van alle gebouwde woningen in Beneden Leeuwen gerealiseerd. In
Altforst en Appeltern werd niet gebouwd en in Maasbommel slechts één woning.
En hoe zat het dan met de bouw van sociale huurwoningen. Van de 149 gerealiseerde
woningen waren er slechts 34 huurwoningen, waarbij vermeld moet worden dat er ook 18
huurwoningen werden gesloopt, dus eigenlijk een positief saldo van 16 woningen.
Samengevat we bouwen niet in alle dorpen en het is niet gelukt om het aanbod van sociale
huurwoningen te verruimen.
Ook in het sociaal domein zien we vele activiteiten die niet of slechts deels zijn uitgevoerd.
Wat hebben we als gemeente opgepakt en verwezenlijkt ten aanzien van pleegzorg. Is
bijvoorbeeld het aanbod van pleeggezinnen de afgelopen jaren toegenomen ?
Hoewel de bestuursperiode van het college in zijn laatste jaar zit, ligt er nog steeds geen plan
van aanpak om het gebruik van middelen structureel onder de aandacht te brengen. In
september komt er een informatienota, maar ligt er nog steeds geen plan voor. Niet
voldoende urgent misschien ? De kosten jeugdzorg staan echter op code rood.
Ook het opzetten van preventienetwerken staat bij de activiteiten. Een zo noodzakelijk
structureel overleg tussen alle vertegenwoordigers uit de eerste lijnszorg, zoals SMW al eens

heeft voorgesteld, is helaas nog steeds niet tot stand gebracht. Hiermee zouden vele
problemen al in een vroeg stadium kunnen worden aangepakt en dure zorgtrajecten worden
voorkomen.
Van het periodiek bekijken van subsidies op nut en noodzaak is in de afgelopen jaren ook
niets gekomen. Dankzij een verzoek van SMW staat het nu gelukkig voor september
ingepland.
We hebben een flink bedrag uitgetrokken voor een onderzoek naar de vorm van het
exposeren van de vondsten van de Expeditie Over de Maas. Is dit weggegooid geld, of wordt
er daadwerkelijk gewerkt aan een plan van uitvoering ?
Hoe zit het met de vereenvoudiging van de uitvoering van het minimabeleid. Is dit gelukt ?
Hebben we ondertussen één multifunctioneel aanmeldingsformulier om een aanvraag te
doen voor de vele verschillende regelingen ? En lopen de aanvragen allemaal langs één en
hetzelfde loket ?
Hoe ver zijn we met een plan van aanpak voor het binnenhalen van landelijke
sportactiviteiten ?
Wanneer kunnen we het integraal huisvestigingsplan Onderwijs, dat voor 2018 stond
gepland tegemoet zien ?
Op het gebied van de fysieke leefomgeving missen we eveneens een aantal voorgestelde
maatregelen.
Hoe staat het bijvoorbeeld met het verbeteren van de mobiliteit ? Zijn er concrete plannen
en hoe zien die er uit ?
Hoe gaan we verder met de energiebesparing voor alle eigen gebouwen ? Activiteit
afgesloten lezen we. Zijn alle gebouwen dan al energieneutraal, of is dit niet het streven ?
Regenwaterafvoer afkoppelen van het riool. Is hiervoor een plan van aanpak ? Wanneer
komen bestaande wijken hiervoor in aanmerking ?
Asbestsanering. We wilden hier fungeren als pilotgemeente. Is er een plan van aanpak en zo
ja, hoe verloopt dit ?
We willen een adequate en snelle vergunningverlening, ontdaan van onnodige regels en met
goede communicatie, waarbij we uitgaan van de inwoner. Zijn we er in geslaagd om deze
maatregel in praktijk te brengen ?
Naast de vele maatregelen die in onze ogen nog niet zijn uitgevoerd, zet SMW ook
vraagtekens bij het financiële verhaal van deze jaarrekening.

Bij het innen van de onroerendzaakbelasting accepteren we nog steeds dat woningen in het
lagere segment wel marktconform worden aangeslagen en daarentegen woningen in het
hogere segment vaak tientallen van procenten lager worden getaxeerd. Er wordt dus met
twee maten gemeten, iets wat in onze ogen ongewenst is.
Ook bij de inning van de toeristenbelasting zetten wij grote vraagtekens. Op de eerste plaats
is het onacceptabel dat de opbrengsten van het jaar 2019 nog niet 100 % binnen zijn.
Daarnaast hebben wij als Raad geen enkel zicht op de convenanten die met
campingeigenaren zijn gesloten. In wiens voordeel zijn deze convenanten ? Wij zijn enkel
gebaat bij een eerlijk en open registratiesysteem. Een systeem dat ons inziens zou leiden tot
een verdubbeling van de opbrengsten toeristenbelasting.
Een ander onderdeel van de jaarrekening waar wij vraagtekens bij plaatsen is het
subsidiebeleid. Zo zou er aan sport 22.524 euro aan subsidie zijn besteed. Vallen kosten die
aan onderhoud voor sportaccommodaties worden toegekend soms niet onder subsidie voor
sportverenigingen ? We weten toevallig dat voor onderhoud aan sportaccommodaties
tienduizenden euro’s worden uitgegeven. Waarom wordt dit niet opgeteld bij de
subsidiegelden, zodat we een zuiver beeld krijgen van wat we als gemeente uitgeven aan
een lid van de damclub, een lid van een zangkoor of een lid van een voetbalclub. Elke
inwoner die lid is van een club heeft immers recht op een gelijkwaardige ondersteuning van
zijn gemeente. Of zijn wij in deze raad voor ongelijkheid ?
Wat SMW betreft hebben wij als gemeenteraad de taak om ongelijkheid tegen te gaan.
Ik ben benieuwd naar de antwoorden op de vele vragen die deze jaarrekening heeft
opgeroepen.
College doe wat je zegt.

