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Uit de fractie

Het zomerreces is alweer even voorbij, we 
gaan de herfst in, tijd dus voor de begroting 
en in dat kader natuurlijk ook de ombuigingen 
die ingezet moeten worden om de meerjaren 
begroting structureel sluitend te krijgen. 

ZBB 

In de vorige nieuwsbrief hebben we al 
gesproken over het ZBB (Zero Based 
Budgetting) traject. In Zero Based Budgetting 
wordt er gekeken naar de taken die een 
gemeente wettelijk uit moet voeren en welke 
gewenst of geheel optioneel zijn. Op basis van 
die indeling worden de budgetten 
verdeeld/gekeken naar waar er ombuigingen 
plaats kunnen vinden. Op 31 augustus hebben 
raads- en burgerleden een boekwerk van 
meer dan 300 pagina’s gekregen waarin alle 
ombuigingsmogelijkheden uitgewerkt staan. 
Alle fracties zijn gevraagd hun mening te 
geven over genoemde quick wins en 
potentiële ombuigingen.  

Dit levert natuurlijk de vraag op wat de rol van 
een raadslid en een college is. Rolvastheid is 
belangrijk als we willen voorkomen dat 
iedereen op de stoel van de ander gaat zitten. 
Natuurlijk is het aan de raad om de grote 
strategische lijn uit te zetten, maar omdat de 
raad al had uitgesproken wat voor soort 
gemeente Buren wil zijn (in de 
toekomstoriëntatie Buren) kon het CDA zich 
ook voorstellen dat het college die twee zaken 
op elkaar van toepassing had verklaard 
waarna de raad kon besluiten. Nu lag deze 
integraliteit niet vastgelegd in het stuk. In 
bijlage 1 kunt u lezen welke reactie CDA Buren 
dan ook op dit verzoek heeft gegeven.  

De programmabegroting en daarmee 
samenhangend het voorstel met betrekking 

tot de ombuigingen  van het college zullen in 
de voorbespreking van 19 oktober behandeld 
worden. De stukken staan al op de website 
van de gemeente Buren onder agendapunt 6.4 
van de raadsvergadering van 26 oktober: 
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Buren/9
419517a-cc92-4a89-9b49-05aeced1c6aa 

Inwonersavond ZBB 

Op 12 oktober vindt er een inwonersavond 
plaats in het kader van Zero Based Budgetting. 
De precieze invulling is nog niet bekend, maar 
het is de bedoeling dat inwoners aan kunnen 
geven wat zij van belang vinden als het om 
ombuigingen gaat. Hou de website van de 
gemeente Buren dus in de gaten! 

Extra raadsvergadering: Sporthal Maurik 

Zoals u in de Gelderlander heeft kunnen lezen 
is er weer wat te doen over de nieuw te 
bouwen sporthal in Maurik. Niet zozeer over 
het hoe, maar meer over het proces van 
informatieverstrekking door het college aan 
de raad. Maandagavond 4 oktober heeft er 
een extra raadsvergadering plaatsgevonden 
over dit onderwerp. De oppositie diende een 
motie van afkeuring in over de wijze van 
informatieverstrekking door het college. Het 
CDA heeft deze motie niet gesteund met de 
volgende onderbouwing: 

“Na de val van het vorige college werd er in 
het rapport van Necker van Naem aangegeven 
dat er in Buren een cultuur heerst van 
afrekenen in plaats van aanspreken. Ik vind 
het jammer dat we die cultuur nog niet los 
hebben kunnen laten. Ook vanavond wordt er 
een poging gedaan om af te rekenen en is 
aanspreken alleen blijkbaar nog steeds niet 
voldoende. Ik zie in de antwoorden van het 
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college een wethouder die inderdaad worstelt 
met het moment waarop hij de raad moet 
informeren, iemand die graag naar een 
resultaat toewerkt en aangeeft dat voor hem 
het financiële kader het zwaarst gewogen 
heeft en dat hij dit proces zelf ook lastig heeft 
gevonden. Ik zie in die zin zelfreflectie en ben 
er van overtuigd dat na het aanspreken op zijn 
acties deze wethouder beter om zal gaan met 
het tijdig informeren van de raad. Het CDA 
steunt de motie van afkeuring dan ook niet.” 

De motie van afkeuring is overigens niet 
aangenomen.  

Vervolgens is het nieuwe raadsvoorstel met 
de nieuwe kaders kort behandeld en in 
stemming gebracht. Het CDA Buren heeft in 
haar afweging gekeken naar de afspraken die 
in het coalitieprogramma vastgelegd zijn met 
betrekking tot de sporthal. Van deze 
afspraken is niet afgeweken, vandaar dat wij 
voor gestemd hebben. Met 13 stemmen voor 
en 5 tegen is het raadsvoorstel aangenomen. 
Een uitgebreid debat zal op een latere datum 
plaatsvinden. 

Uit het bestuur 

Vakanties voorbij en weer aan de slag…..alsof 
er gedurende de zomer binnen het CDA, 
bestuur en fractie maar ook door onze 
kerncontactpersonen niet keihard is 
doorgewerkt.  

En dat met resultaat: 13 september stemde de 
ALV in met: een campagne plan, een 
conceptverkiezingsprogramma, een 
selectiecommissie en vooral: zij verkoos 
Monique Bettink-Pierik als lijsttrekker. Als 
voorzitter heb ik namens het CDA het voorstel 
hiertoe als volgt gemotiveerd: Inspirerend, 
waar nodig vasthoudend, onder de indruk van 
haar werkwijze, ook betreffende de recente 
vorming van het College. Haar motivering 

omtrent waarom het CDA ( met voor de 
resterende periode met idealiter 
Gemeentebelang en PCG) het nieuwe college 
zou moeten zijn. Overtuigd van haar CDA-
wortels en geworteldheid in de 
gemeentepolitiek. Praktisch en analyserend.  

In bijlage 2 leest u het persbericht zoals wij 
naar de Gelderlander en de Burense 
couranten zonden en wi . Monique zich 
presenteert.  

Wat betreft het verkiezingsprogram was de 
opdracht meegegeven zich te richten op een 
op de 15 onderscheidene kernen van de 
gemeente Buren gerichte aanpak: samen 
vormen deze 15 kernen de ene gemeente 
Buren. In de kernen immers wordt gewoond 
en geleefd. Zo’n kerngericht werken noemt 
het CDA van belang, geen ‘ one-size-fits-all ‘- 
aanpak, maar kijken naar de behoeftes en 
mogelijkheden die elke kern heeft en biedt. 
Uitgangspunt is dat alle kernen leefbaar 
blijven en dat maatschappelijke functies 
zoveel mogelijk behouden blijven als daar 
behoefte aan is. Het maatschappelijk kapitaal 
speelt daarin natuurlijk een grote rol, niet alles 
kan of moet de verantwoordelijkheid van de 
gemeente zijn. Samen maken we onze 
samenleving en samen maken we ook ons 
mooie Buren. Eerder moet benut worden de 
kennis en kracht zoals in de samenleving 
voorhanden, dan dat de overheid regelt en 
ingrijpt: dat zou de overheid pas moeten doen 
als de samenleving misgrijpt: Buren, dat zijn 
wij!! 

Het Bestuur is gemachtigd het 
verkiezingsprogramma met inachtneming van 
de ter vergadering gemaakte opmerkingen 
rond te maken die daartoe geadviseerd zal 
worden door de 
verkiezingsprogrammacommissie en daarbij 
zal ons CDA lid Hans van der Vlies de 
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eindredactie voor zijn rekening nemen. 
Aanpassingen komen nog wb Openbaar 
Vervoer (waarin overigens per februari diverse 
wijzigingen ontstaan door nieuw provinciaal 
beleid) , vitalisering toerisme, de agrarische 
sector die veel waardering en trots verdient 
ondanks de vele aanpassingen van hen 
gevraagd en de (onafhankelijke) 
Rekenkamerfunctie.  

Met het campagneplan gaan de 
kerncontactpersonen aan de slag waarbij nog 
gezocht wordt naar begeleiding vanuit een 
leer-werkopdracht door ons te verlenen aan 
het ROC – Rivor te Tiel, afdeling media en 
digitalisering.  

In ieder geval zullen themabijeenkomsten 
worden georganiseerd: 

*Voor senioren vrijdagmiddag 10 december 
met Joba van den Berg, tweede kamerlid en 
de statenleden Bea Schouten en Hans van Ark 
over wonen, zorg, pensioenen en mobiliteit en 
wat daarin de taak van de gemeente kan en 
moet zijn. 

*Voor Jongeren in samenwerking met de 
Burense Jongerenraad en Mozaïk, liefst 
zodanig dat alle partijen kort iets zeggen over 
hun bedoelingen wb de gemeente Buren.  

Een bijeenkomst in samenwerking met 
EcoBuren; ook hier bij voorkeur zodanig 
georganiseerd dat alle partijen hun 
‘gezicht’laten zien.  

En: Inzake de agrarische sector, Vrijdag 14 
januari, moment van de dag nog nader in te 
vullen. Met in ieder geval Derk Boswijk, Peter 
Drenth en Ton van Miltenburg. 

De selectiecommissie (waarin onze leden 
Pierre Rutgers en Hedy Bouwman alsmede 
Jannie van den Hul – Omta als voorzitter) 
hoopt op de as. ALV donderdag 16 december 

een kandidatenlijst te presenteren waarop zo 
mogelijk 12-15 namen.  

Steeds merk ik dat momenteel ook in de 
Burense praktijk van raadsleden, toch wel heel 
veel tijd wordt gevergd te investeren voor het 
Raadslidmaatschap; dienaangaande wil ik hier 
graag kwijt dat zoiets toch niet een BAAN mag 
worden in de zin van half time/full time, geen 
tijd meer voor het overige arbeidsproces. Het 
is een betaalde vrijwilligersbaan, naast de 
hoofdwerkzaamheden, waarin het investeren 
van max 1 dag per week en enkele avonden 
voldoende tijd zou moeten opleveren voor 
een goede invulling. Dat vraagt een behoorlijk 
rolvastheid, zeker in deze dualistische tijden. 
De Raad bepaalt de strategische hoofdlijnen 
maar het moet het College van B. en W. zijn 
die de invulling (en de mogelijkheden 
dienaangaande) aangeeft. Ik meen er goed 
aan te doen, voorafgaande aan de gesprekken 
met potentiële raadsleden hierop nog eens te 
wijzen. Hoe anders de geschikte mensen te 
vinden!  

Beste mensen: op naar de verkiezingen 16 
maart 2022; Eerstkomende ALV CDA te Buren 
dd. do. 16 december, incl. kerstborrel.  

 

Van CDA-lid Thomas Jansen 

Kasteel Soelen’s gelijkenis met het CDA 

Kasteel Soelen, gesticht in de 13e eeuw is 
gemeente Burens oudste kasteel. Deze parel 
symboliseert al eeuwen de gewortelde 
waarden van onze gemeente. Het rust op en 
bouwt voort op de schouders van voorgaande 
generaties. Daarmee biedt het een geworteld 
fundament waarop elke generatie haar 
waarden kan projecteren. Het kasteel is dan 
ook een boek waarin de inzichten van vele 
generaties staan gegraveerd. De gevel is niet 
glad maar ruw en getekend. Het zijn de 
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onderlinge verhoudingen in relatie tot zijn 
omgeving waaraan het kasteel zijn 
harmonieuze schoonheid ontleent. Een 
gebouw is een ankerpunt behorende tot het 
Soelense biotoop. De windvaan draait zijn 
hoofd tegen de wind in, durft zich op moeilijke 
onderwerpen te richtingen.  

Het zou zo het verhaal van het CDA kunnen 
zijn. Geworteld in het Rijnland, te midden van 
sociaal en ondernemende waarden met 
bewondering voor het resultaten die onze 
voorgangers hebben geboekt, eigengereid 
soms eigenzinnig belijden wat we prediken. 
Pogen waarden toe te voegen, heel dichtbij 
met de mensen om ons heen die oog hebben 
voor het kleine kernen waar het om draait. 
Tijd nemen, doorgronden en laten rijpen in 
plaats van overhaast reageren op de waan van 
alle dag. Een uitnodiging om samen de lijnen 
naar de toekomst uit te zetten en de basis op 
orde te houden en te brengen waar nodig.  

Daarmee een verademend afstand doen van 
overladen en over elkaar struikelende 
politieke ambities. Geduld, zorg en inspanning 
voor en met elkaar bieden de broodnodige 
nodige levenslust en ontspanning waarbinnen 
een ieder kan gedijen en zijn talenten kunnen 
ontplooien. Net als het kasteel door vele 
handen en ambachten is gebouwd heeft het 
hernieuwde CDA oog voor talentontwikkeling 
en persoonlijke ontplooiing en lokale 
worteling.  

Dat betekent dat CDA kritisch is op alles wat 
lokale waarden bedreigd. Kritisch op de 
landschapsverloederende effecten van de 
bovenaf geregisseerde programma’s zoals de 
RES, het landbouw- en vestigingsbeleid.  

Zoals het Kasteel liefde en romantiek vanuit 
een robuuste basis uitstraalt zo wil het CDA 
vanuit liefde voor de omgeving en de 
menselijke maat zachte waarden hard maken.  
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Oproepen 

Onze mooie kernen (en buitengebied natuurlijk) 

We willen kijken naar de mogelijkheid om een kaart te maken van alle mooie/herkenbare plekken in 
onze gemeente. Heeft u foto’s van uw kern die gebruikt kunnen worden? Stuur deze dan naar 
secretaris@cdaburen.nl. 

 

 

Kasteel Soelen Kerk in Asch 

   



  

 

Bijlage 1 Reactie CDA Buren in het kader van ZBB 

De rol van de raad is drieledig: kaderstellen, controleren, volksvertegenwoordiging.  

Het CDA Buren heeft er dan ook geen problemen mee om kaders te stellen als het om ombuigingen 
gaat. In het afgesproken proces wordt ons echter gevraagd om op uitvoeringsniveau aan te geven op 
welke taakvelden er omgebogen kan worden. Dat is een niveau waarop de raad niet bezig hoort te 
zijn. We zijn een lekenbestuur met onvoldoende inzicht in de meerjarige impact van de meeste 
voorstellen die gedaan worden. In het stuk ontbreekt verder de integraliteit en is niet duidelijk op 
welke termijn sommige ombuigingen te realiseren zijn. Ook is niet duidelijk waar investeringen nodig 
zijn om sommige ombuigingen te realiseren. 

Het CDA Buren wil voor de uitwerking van een raadsvoorstel ZBB de volgende kaders meegeven: 

- Efficiënter werken is altijd goed. Ombuigingen die te maken hebben met efficiënter werken 
hebben de instemming van het CDA Buren. 

- Beperken van inhuur. Voor het realiseren van onze toekomstvisie is het nodig dat we een 
organisatie hebben die slagvaardig is en toegerust is op de taken die van haar verwacht 
worden. Voor taken die niet projectmatig zijn (dus met een duidelijk begin en eind) is het 
waarschijnlijk voordeliger om mensen in dienst te nemen in plaats van in te huren. Het CDA 
is voorstander van een plafond voor de post inhuur, zodat inhuur niet meer een 
automatisme, maar een goed overwogen keuze is. Een keuze waarbij prioriteit en impact van 
het niet uitvoeren van bepaalde activiteiten bepalen of we wel of niet tot inhuur overgaan. 

- Niet invullen van vacatures waarvan de taken niet (meer) uitgevoerd hoeven te worden. Als 
de huidige organisatie prima in staat is bestaande taken uit te voeren, is het niet nodig om 
vacatures in te vullen alleen maar omdat het formatieplan die ruimte geeft 

- Verkoop/verhuur/sale and lease back van het gemeentehuis. Al jaren wordt aangegeven dat 
het gemeentehuis te groot is. In het coalitieprogramma 2020-2022 is ook al aangegeven dat 
er een casestudy gemaakt moet worden naar het gebruik van het gemeentehuis. 

- Regionale samenwerking om tot kostenverlaging te komen. Onderzoek de mogelijkheden 
voor ‘regiobureaus’ als het gaat om de zaken die alle gemeentes moeten doen, bijvoorbeeld 
een gezamenlijke rekenkamer of een gezamenlijk projectbureau op het gebied van 
omgevingswet, duurzaamheid, woningbouw/ruimtelijke ontwikkelingen. Dat kan 
kostenverlagend werken voor alle gemeentes en komt tegelijkertijd de intergemeentelijke 
afstemming ten goede. Van belang is dan wel om de efficiëntie in uitvoering, maar zeker ook 
de financiële efficiëntie te borgen door bijvoorbeeld een regionale auditcommissie in te 
stellen. Zo wordt er ook invulling gegeven aan opdrachtgeverschap (een punt in het AVRI-
rapport ‘Storten en tekorten’). 

 
Omdat toch gevraagd wordt aan te geven wat de verschillende fracties van de genoemde quick wins 
en potentiële ombuigingen vinden, heeft het CDA Buren enkel gekeken naar die punten waarvan de 
impact redelijk duidelijk is en/of waarvan de organisatie zelf aangegeven heeft dat de 
maatschappelijke en/of organisatorische impact nihil is. Wij geven geen alternatieve ombuigingen 
aan om te komen tot een besparing van 2.6 mln. Het is tenslotte niet de taak van de raad om de 
begroting sluitend te krijgen, daar hebben we een college en organisatie voor die veel beter 
toegerust zijn om de impact of lange termijn effecten van voorgestelde ombuigingen te duiden.  
Mocht bij de uitwerking van een ombuiging blijken dat de impact/effecten anders zijn dan verwacht, 
dan houdt het CDA Buren zich natuurlijk het recht voor alsnog akkoord of niet akkoord te gaan. Wij 
wachten in die zin het voorstel van het college van B&W af.  



  

 

Bijlage 2: Persbericht lijsttrekker Monique Bettink-Pierik, zoals geplaatst door 
SRC 

 

 

BUREN - Monique Bettink-Pierik is tijdens de Algemene Ledenvergadering van CDA afdeling Buren 
gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. 

Bettink-Pierik: "In de ruim twee jaar dat ik nu raadslid ben voor het CDA Buren, heb ik veel geleerd. 
We hebben in die twee jaar al veel bereikt, zoals een wethouder in het college. De uitgangspunten 
van het CDA: rentmeesterschap, gedeelde verantwoordelijkheid, solidariteit en publieke 
gerechtigheid moeten hun plek hebben en houden in het beleid van onze mooie gemeente. Ik zet me 
dan ook graag in als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor CDA Buren en de 
inwoners van onze mooie gemeente Buren. Om te zorgen dat onze gemeente leefbaar blijft, dat we 
allemaal kunnen (blijven) wonen waar we dat graag willen, dat iedereen mee kan komen en dat 
inbreng van onze inwoners op waarde geschat wordt. Er is veel kennis en kunde bij onze inwoners, 
laten we daar vooral niet aan voorbij gaan”. 

Verkiezingsprogramma 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het CDA is ook gesproken over het 
verkiezingsprogramma. Daarin wil het CDA zich richten op de verscheidenheid van alle 15 kernen van 
de gemeente Buren met een kerngerichte aanpak. Het kerngericht werken is geen ‘one-size-fits-all ‘- 
aanpak, maar steeds kijken naar de behoeftes en mogelijkheden die elk dorp heeft en biedt. 

Uitgangspunt is leefbare dorpen en behoud van maatschappelijke functies. “Het maatschappelijk 
kapitaal speelt daarin natuurlijk een grote rol, niet alles kan of moet de verantwoordelijkheid van de 
gemeente zijn. Samen maken we onze samenleving en samen maken we ook ons mooie Buren”, 
aldus Bettink-Pierik.  

https://src.fm/index.php?page=regionieuwscontent&Id=38556&gemeente=Buren 

 

 


