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Van het bestuur 

Politiek gezien is het een druk jaar. Het werk in de gemeenteraden gaat gestaag door met 

grote en klein successen. Ook begint de aanloop naar de verkiezingen van 2022 in het 

raadswerk te spelen. Hieronder lezen jullie in de stukjes van de fractievoorzitters wat er 

speelt. Met ook een oproep om de fracties te steunen, bijvoorbeeld 10 november 

fractieoverleg in West Maas en Waal, en 11 november raadsvergadering over de begroting 

in Druten. 

Per gemeente zijn we nu bezig ons klaar te maken voor de verkiezingen: kandidaten, 

standpunten, communicatie: allemaal even belangrijk om uiteindelijk de kiezer te bereiken. 

Nu in West Maas en Waal de SP niet mee doet in 2022 lijkt het mogelijk ons in beide 

gemeenten te profileren als dé linkse partij. We willen zoveel mogelijk mensen laten zien dat 

stemmen op Sociaal Maas en Waal een duidelijke stem is voor eerlijke kansen voor 

iedereen! Hieronder zien jullie wat er in de steigers staat, maar ook roepen we jullie op mee 

te praten, mee te doen en anderen ook te betrekken! Op naar een succesvol verkiezingsjaar! 

 

Communicatie 

Begin oktober hebben we met een groep mensen uit beide gemeenten met The Next Brand 

gesproken over de website, teksten en beelden bekeken en inbreng geleverd. Het ziet er 

sterk en fris uit. Hieronder een kleine inkijk van de hoofdpagina: 

 

Daarnaast zijn we regelmatig met artikelen in Maas en Waler te vinden en met nieuws in De 

Gelderlander en online. We zien ook aan het aantal mensen dat ons op Facebook volgt dat 

we de aandacht trekken. De lancering van de nieuwe site is gepland voor begin december 

en dat zullen we volop gebruiken om verder te groeien. 

 

In gesprek met de leden van landelijke partijen 

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen willen we onze basis verbreden én duidelijk 

maken waar we staan in het politiek spectrum. Daarom benaderen we de landelijke partijen 
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om in contact te komen met hun leden en deze te vragen mee te denken én te werken aan 

progressieve politiek in onze regio. 

Via de regio van Groenlinks hebben nu de leden van die partij in Druten en West Maas en 

Waal een brief ontvangen en zijn ze uitgenodigd om deel te nemen aan deze gesprekken. 

Daar is al positieve reactie op gekomen. 

Ook leden van de PvdA en D66 willen wij een uitnodigingen voor gesprekken uitsturen, maar 

het toegang krijgen tot die leden blijkt nog niet eenvoudig. We gaan er stug mee door. Ken je 

mensen in jouw omgeving die (misschien) mee zouden willen denken en doen, dan zijn ze 

van harte welkom. 

 

Campagne West Maas en Waal 

16 oktober is een bijeenkomst geweest in De Rosmolen, om met huidige en nieuwe 

geïnteresseerden in gesprek te gaan over de thema’s voor de komende raadsperiode. We 

hadden onze hoop niet te hoog gesteld maar dat er slechts één nieuwe deelnemer was, was 

wel jammer. Het was desondanks een inspirerende sessie waarin de thema’s iets verder 

hebben uitgewerkt.  

Om er mee de boer op te gaan is nog een verdere invulling nodig. Op 1 december is er 

daarom een bijeenkomst over de campagne in West Maas en Waal voor leden en 

geïnteresseerden. De WMW’se leden ontvangen nog een nadere uitnodiging. Heb je vragen 

hierover stuur een bericht naar Onno: siegers@freedom.nl. 

 

Kandidaten voor de raad 

In Druten is hard gewerkt aan het invullen van een goede kandidatenlijst, en dat werken is 

beloond: er is aan de Drutense leden bericht gestuurd van de verrichtingen en bestuur en 

kieslijstcommissie gaan verder in gesprek over de procedure. 

Ook in West Maas en Waal wordt met mensen gesproken, alle leden kunnen een verzoek 

verwachten om mee te doen en kennissen ook te betrekken. 

De planning is om half januari in een ledenvergadering de definitieve lijsten vast te stellen, 

jullie ontvangen daarover nog een uitnodiging. 

Ken je iemand buiten (of binnen) Sociaal Maas en Waal die het belang ervan inziet en ons 

actief wil steunen, dan komen wij graag in contact met deze mensen. Mail aan de voorzitter 

(sieger@freedom.nl) of aan je eigen fractie. 
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Nieuws uit de fractie Druten 

Na de zomervakantie (en wat lijkt dat al weer lang geleden) zijn we weer 

volop met de politiek aan de slag gegaan. Op de thermometer is 

zichtbaar dat de verkiezingskoorts al begint toe te nemen. Wij houden 

echter het hoofd koel en blijven ons, zoals altijd, inzetten voor de 

uitgangspunten van SMW. 

In de raad van 11 november staat de begroting voor 2022 op de 

agenda. Het voorstel van het college is om de OZB te verhogen, 

waardoor het voorzieningenniveau niet wordt aangetast. SMW staat 

daar positief tegenover, het uitgangspunt is sterkste schouders ,zwaarste lasten.  Dat wordt 

nog een interessant debat met partijen die daar anders over denken. 

Door een uiteindelijke meevaller van het gemeentefonds ( uitkering van het Rijk) en een 

tegemoetkoming voor de jeugdzorg ligt er nu een positieve begroting voor. Maar we moeten 

ons niet rijk rekenen. Er zijn nog te veel onzekerheden in het rijksbeleid en de bijbehorende 

gelden om daar al te positief over te zijn. 

Welke onderwerpen zijn er nog meer aan de orde geweest: 

Het abonnementstarief voor de WMO ( waaronder huishoudelijke hulp) bedraagt €19,00 

per maand, ongeacht het inkomen. Als gemeente mag je nl. geen inkomenspolitiek voeren. 

Het zoveelste voorbeeld van een inhoudelijk en financieel ingrijpende maatregel vanuit Den 

Haag waar je als gemeente uitvoering aan moet geven. Binnen 4-5 jaar gaat dit een gat van 

€ 4-5 ton in de begroting slaan. College en raad hebben dit signaal, samen met veel andere 

gemeenten aan Den Haag afgegeven. Vooralsnog zonder resultaat, want nog geen 

kabinet……. 

Onze insteek: bij nieuwe hulpvragen de nieuwe norm hanteren van 2-2,5 uur huishoudelijke 

hulp per week, met  bestaande cliënten in de loop van de komende tijd dit gesprek voeren. 

Woningbouw is landelijk een hot item en terecht. Als raad willen we sturen op de 

kwalitatieve en kwantitatieve versnellingsopgave voor de gemeente Druten. In gewoon 

Nederlands: waar gaan we voor wie welke huizen bouwen en wanneer. Tot 2030 betekent 

dat 1000 woningen. 

De nadruk voor SMW ligt op sociale huurwoningen,  goedkope particuliere huur en 

koopwoningen. Voor starters en jonge huishoudens betekent goedkope koop< €200.000. 

Voor senioren wordt ingezet op levensloopgschikte woningen in sociale huur, middeldure 

huur en middeldure  koop>€200.000. We hebben uitgebreid stilgestaan bij de plicht tot 

zelfbewoning en antispeculatie als instrumenten om de oververhitte woningmarkt reguleren. 

Een motie van SMW om hierover nadrukkelijk met ontwikkelaars te spreken is raadsbreed 

gesteund. 

Het initiatiefvoorstel over biodiversiteit wordt op dit moment door een beleidsambtenaar 

gelezen en van kanttekeningen voorzien. Met name Ton Ebben heeft hier vele uren werk in 

zitten. Een datum van behandeling in de raad is nog niet bekend. 
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Samen met Kernachtig Druten heeft SMW schriftelijke vragen gesteld over de storting van 

PFAS in de Kaliwaal. Daar is uiteraard ook contact over geweest met de fractie in WMW. 

Het college van Druten gaat antwoord geven. Onze stelling: er moet vooraf volstrekte 

zekerheid zijn dat storting niet bijdraagt aan vervuiling, geen vergunning op basis van 

conceptregeling. 

Zoals gezegd, eerst op 11 november de begroting 2022 in de raad vast stellen. Dan energiek 

richting de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag ( ik schrijf dit 4 november) toch maar aan 

de snert, het blijft tenslotte Leste Mert. 

 

Nieuws uit de fractie West Maas en Waal. 

Input nieuwsbrief november 2021 SMW  afdeling West Maas en Waal. 

Op 3 november vond de behandeling plaats van de begroting 2022 – 

2025. Het moment om kritisch naar de plannen voor de toekomst te 

kijken en nieuwe plannen in te dienen. Financieel zien we voor de 

komende jaren een bescheiden plus, hetgeen betekent dat er weinig 

budget is voor nieuwe plannen. Ook komen er nog de nodige 

tegenvallers aan o.a. extra energierekening van 250.000 euro en 

mogelijke btw teruggaven die in de tonnen kunnen lopen. 

We hadden voor deze begroting 3 amendementen en 2 moties voorbereid. Amendement 1 

betrof het opstellen van een plan van aanpak voor het tegengaan van middelengebruik onder 

jongeren. Hieraan hadden we een budget van 150.000 euro gekoppeld. Ondanks dat 

iedereen de noodzaak hiervan inziet durfde men dit voorstel niet te steunen. Op 25 

november wordt er nog weer eens over gesproken hoe zo’n plan er uit moet komen te zien. 

Daarna wordt een plan van aanpak opgesteld. De toezegging dat dit voor de verkiezingen 

wordt voorgelegd aan de Raad durfde de wethouder niet te doen. De raadsleden durfden dit 

ook niet te eisen, hetgeen betekent dat er voorlopig dus niets gebeurt. 

Amendement 2 was tweeledig. Het betrof subsidies van 1.500 euro voor het Alzheimer café 

in Druten en het Juridisch Spreekuur in onze eigen gemeente. De subsidie voor het 

Alzheimer café werd unaniem gesteund, maar met de aantekening dat het zowel in West 

Maas en Waal, als in Druten moet worden georganiseerd. Het Juridisch Spreekuur vond men 

geen taak voor de gemeente. Hoezo opkomen voor de meest kwetsbaren? 

Amendement 3 betrof enkele maatregelen om het verkrijgen van een woning door inwoners 

makkelijker te maken o.a.  door het invoeren van de zelfbewoningsplicht. De wethouder gaf 

aan deze maatregelen te willen bespreken bij het opstellen van de woonvisie. Hierop heb ik 

dit amendement ingetrokken. Het betekent echter wel dat we op dit gebied in 2022 nog niets 

kunnen verwachten. 

De moties om ons subsidiebeleid inzichtelijker te maken in de begroting en de beleidsregels 

en criteria uniformer en minder bureaucratisch te maken heb ik ingetrokken, omdat de 

overige raadsleden hier de noodzaak niet van inzagen. Men vond alles goed zoals het was. 
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Gelukkig zegde de wethouder wel toe naar het minder bureaucratisch maken van de regels 

en criteria te willen kijken. 

De FD wist ook een belastingverlaging op de OZB van 1% af te dingen. Dat betekent al 

gauw 5 euro voordeel voor onze woningbezitters. Hoera! (     ). Verder werden alle 

ingediende moties en amendementen van de diverse partijen verworpen of teruggetrokken. 

Terugkijkend hebben we slechts een bescheiden succesje geboekt, maar hebben we toch 

opnieuw enkele belangrijke onderwerpen ter discussie kunnen stellen. Blijkbaar heeft deze 

Raad veel tijd nodig om tot daden te komen. De aanhouder wint zullen we maar denken. Ook 

in de Maas en Waler stond onze inbreng, naast die van andere partijen. Zoek de verschillen! 

 

 

Op woensdag 10 november staat onze volgende fractievergadering gepland, aanvang 

20.00 uur in de Wamelse kamer van het gemeentehuis. Deelnemen ? Meld je vooraf aan via 

pbmdonkers@live.nl. 

 

Oproep bestuursleden 

De huidige bestuursleden blijven het een gemis vinden dat er geen Drutense leden in het 

bestuur zitten. Er is veel te doen rond de verkiezingen en daarbij is inbreng van beide 

gemeenten van belang. Wij zoeken mensen die het leuk en nuttig vinden om samen met ons 

een overkoepelende visie te hebben en mee willen werken aan het versterken van de 

vereniging. 

Wil je meer weten? Of ken je in je omgeving iemand die ons wil steunen hierin, neem dan 

contact op met een van de leden van bestuur. 

Doe mee en meld je aan bij het bestuur!! 

Onno Siegers siegers@freedom.nl 

Leo Kros leo.kros@kpnmail.nl 

Anja Koornstra anja.koornstra@kpnmail.nl 

http://www.sociaalmaasenwaal.nl/
mailto:siegers@freedom.nl
mailto:leo.kros@kpnmail.nl
mailto:anja.koornstra@kpnmail.nl

