CDA Culemborg
Verantwoording keuzes bij Kadernota 2021 -2024
Op 18 juni 2020 heeft de gemeenteraad met een grote meerderheid voor de Kadernota 2021 -2024
gestemd. Dit ging niet zonder slag of stoot. Het CDA heeft in een stemverklaring aangegeven dat wij
mede gezien de gevolgen van corona voor onze inwoners, organisaties en ondernemers moeite
hebben met de voorgestelde verhoging van de OZB van 16%. Wel ziet het CDA Culemborg in de
concept kadernota duidelijk terug dat het college voorzieningen in de stad overeind wil houden en
ook wenst te investeren in een toekomstbestendige stad. Het college durft pijnlijke keuzes aan de
gemeenteraad voor te leggen om daarmee uit te komen op een reëel sluitende begroting.
Het CDA is te spreken over de keuzes waar het gaat om investeringen voor kwetsbare inwoners,
onze (binnen)stad, het bedrijfsleven en de investeringen in een duurzaam en toekomstbestendig
Culemborg. Wel hebben wij nog vragen over de invulling en concretisering van deze keuzes. Ook
deden wij voorstellen voor een beperking van de OZB verhoging. Deze voorstellen kon niet rekenen
op een meerderheid. Alles overwegende hebben wij uiteindelijk voor deze kadernota gestemd.
Bij het vaststellen van de Kadernota zijn er door verschillende raadsfracties een aantal wijzigingen
(amendementen) voorgesteld. Ook zijn een aantal oproepen (moties) gedaan aan het college. De
keuze en overwegingen van het CDA om voor of tegen deze voorstellen te stemmen hebben wij
hieronder per onderwerp kort samengevat.

Voorstellen CDA Culemborg
Tijdens de behandeling van de Kadernota heeft de CDA fractie onderstaande voorstellen ingebracht:
Beperken verhoging OZB
Het zijn het zware tijden voor inwoners en ondernemers als gevolg van de corona crisis. Daarom
kiezen wij ervoor voor om onze inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te ontzien waar het gaat
om lastenverzwaringen in deze bezuinigingsronde. Verhoging van de OZB benutten wij hierin als
uiterste middel om de begroting sluitend te maken. Zodoende heeft het CDA een amendement
ingediend waarin we voorstellen om de OZB verhoging van 16% te beperken en op een aantal ‘Nice
to haves’ te bezuinigen om deze beperking mogelijk te maken. Meer informatie over dit
amendement is te vinden in een apart nieuwsbericht ‘CDA wil OZB verhoging beperken’ op onze
website. Het amendement is met 6 stemmen voor en 15 stemmen tegen niet aangenomen.
Investeren in verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Culemborg heeft hoge duurzaamheidsambities. Om hier concreet werk van te maken is het voor het
CDA belangrijk dat de gemeente invulling geeft aan haar voorbeeldfunctie. Zeker waar het gaat om
het verduurzamen van het onderwijsvastgoed. Om die reden heeft het CDA meegeschreven aan een
voorstel om investeringen mogelijk te maken waarmee onderwijsaccommodaties verduurzaamd
kunnen worden. Hiermee reserveren wij 1,5 miljoen voor de verduurzaming van Culemborgse
onderwijsaccommodaties. Het college is gevraagd met nadere voorstellen naar de raad te komen.
Gestart wordt met het energieneutraal (en gezond) maken van de Brede School Culemborg West.
Het amendement is aangenomen.

Verduurzaming met draagvlak
Om onze duurzaamheidsdoelstellingen, zoals afgesproken in 2017, te gaan halen is het niet alleen
nodig dat wij hier financiële middelen voor reserveren. Het is voor ons vooral belangrijk dit geld in te
gaan zetten op zaken die (1) op draagvlak kunnen rekenen en (2) met resultaat en zonder al te veel
risico echt te realiseren zijn. Dit vraagt te gaan investeren in zaken die voor inwoners behapbaar en
op dit moment te overzien zijn. Het CDA ziet dan ook graag de komende maanden een actualisatie
van de uitvoeringsagenda, zodat wij meer zicht krijgen op de wijze waarop deze investeringsmiddelen concreet en effectief ingezet gaan worden. Het amendement is unaniem aangenomen.
Lees hier een eerder daarover verschenen nieuwsbericht ‘Verduurzamen met Draagvlak’.
Heroverwegen betaald parkeren
Het CDA heeft voorgesteld om de voorgestelde bezuinigingsmaatregel rondom de invoering betaald
parkeren voor winkelcentra als Parijsch en Chopinplein bespreekbaar te maken. Door nu al de keuze
te maken voor de invoering van betaald parkeren bij deze winkelcentra gaan wij mogelijk voorbij aan
de mogelijke negatieve bijeffecten voor inwoners en ondernemers. Meer informatie over dit
amendement is te vinden in een apart nieuwsbericht op onze website. Het amendement is met een
ruime meerderheid aangenomen. Lees hier het verschenen nieuwsbericht ‘CDA wil heroverweging
betaald parkeren’.
Voorstellen andere fracties
De keuzes van het CDA op de andere voorstellen lees je hieronder:
Wijziging Kadernota 2020
Er zijn een tweetal amendementen ingediend met wijzigingen over de investeringen en
bezuinigingen. Het CDA heeft tegen deze amendementen gestemd omdat deze niet in balans waren
met onze speerpunten voor een duurzaam, zorgzaam en ondernemend Culemborg. Ook deden deze
voorstelen afbreuk aan wat het CDA kenmerkt als basisvoorzieningen in onze stad. Denk hierbij aan
het Zwembad of de Fransche school. Of bezuinigingen op het mantelzorgcomplement,
peuterspeelzaalwerk, regionaal investeringsfonds en mobiliteitsfonds. Voor het CDA zijn
bezuinigingen op deze zaken niet aan de orde. De amendementen zijn niet aangenomen.
Wijziging prioritering bij kleine bezuinigingen
Een aantal fracties heeft een voorstel gedaan om bezuinigingen op het straatmeubilair, het
openbaar groen –minder snoeien fruitbomen, de gladheidsbestrijding en de volières in de plantage
terug te draaien en dit te betalen uit een deel van het budget voor het mantelzorgcompliment. Voor
onze fractie vraagt bezuinigen ook om het maken van keuzes. Ook als dat kan betekenen dat je met
‘Nice to haves’ moet gaan stoppen. Om deze bezuinigingen terug te draaien is voorgesteld te
bezuinigen op het mantelzorgcompliment. Juist deze groep verdiend wat het CDA betreft onze extra
steun en waardering. Het CDA heeft daarom tegen dit amendement gestemd. Wel heeft het CDA
aangegeven voor het terugdraaien van de bezuiniging op de gladheidsbestrijding te zijn, alleen dit
dan uit een ander budget te betalen. Het amendement is aangenomen.
Onderzoek naar verhuizen stadskantoor
Voorgesteld is om in de ontwikkeling van de Spoorzone de mogelijkheden voor een eventuele
verplaatsing van het stadskantoor niet te gaan onderzoeken. Het stadskantoor verplaatsen klinkt als
iets bijzonders en heeft ook veel reactie opgeroepen in de stad. Voor het CDA vraagt de ontwikkeling
van onze stad om meer dan de gebaande wegen. Soms moet er ‘Out of the box’ worden gedacht om
tot oplossingen te komen. Bij een goede verkoop van de grond van het huidige stadskantoor zou dat
geld kunnen opleveren voor de bouw van een nieuw stadskantoor. Dit zou de spoorzone een impuls
geven en onze stad zodoende kunnen helpen. Het CDA heeft om die reden dan ook tegen dit
amendement gestemd. Het amendement is aangenomen.

Bezuiniging op regionaal vervoer
Voorgesteld is om te onderzoeken of er door samenwerking met Klaartje en Versis bezuinigingen
mogelijk zijn, zonder dat de dienstverlening voor kwetsbare Culemborgers verminderd. Het CDA
heeft voor dit amendement gestemd omdat er weliswaar wordt gezocht naar een bezuiniging, maar
wel heel duidelijk wordt aangegeven dat dit niet ten koste mag gaan van de dienstverlening. Het
amendement is aangenomen.
Bezuiniging Gehandicaptenparkeerkaart
Voorgesteld is om af te zien van de bezuiniging om de beleidsregels voor de
Gehandicaptenparkeerkaart aan te scherpen. Het CDA heeft tegen dit amendement gestemd. Het
CDA wil dat mensen die een gehandicaptenparkeerkaart nodig hebben, deze kunnen krijgen. Maar
wij zien ook dat een deel van deze groep hier zelf ook best voor kan betalen. Uiteraard geldt dit niet
voor iedereen. Van belang is en blijft dat er voldoende regelingen zijn om ervoor te zorgen dat deze
voorziening voor iedereen betaalbaar blijft. Het amendement is niet aangenomen.
Verlenging jeugdzorgbudget Linawijs
Voorgesteld is om het jeugdzorgbudget voor het aanbod van Linawijs met een jaar te verlengen. Het
CDA heeft voor dit amendement gestemd. Dit omdat Linawijs een goed initiatief is, dat kinderen
helpt die anders tussen wal en schip vallen. Wel vinden wij dat deze zorg dermate specialistisch is en
weinig voorkomt, dat deze op een hoger niveau hoort te worden georganiseerd. Wij zijn dan ook blij
te horen dat er korte lijnen zijn met het ministerie en hebben zelf ook nauw contact hierover met
ons CDA Kamerlid Michel Rog. Wij willen dit initiatief de mogelijkheid bieden de geboden zorg nog
één jaar te continueren. Dit jaar moet dan worden gebruikt voor het vinden van vervangende
financiering, zodat na dit jaar de subsidie alsnog kan worden afgebouwd. Het amendement is
aangenomen.
Reservering overschot 2021
Voorgesteld is om het financieel overschot dat ontstaat in 2021 voor een substantieel deel te
reserveren voor mogelijke tegenvallers van de Coronacrisis. Aangezien het financieel overschot in
principe al wordt bestemd voor tegenvallers ziet het CDA dit voorstel als overbodig. Daarnaast zijn er
nog voldoende reserves en recente meevallers waardoor investeren voor mogelijke tegenvallers,
ook na de coronacrisis mogelijk blijft. CDA heeft dan ook tegen dit amendement gestemd. Het
amendement is aangenomen.
Doorrekenen bezuinigingen
Voorgesteld is om de raad te informeren als bezuinigingen niet worden gehaald of er bijkomende
kosten moeten worden betaald. Uiteraard wil de raad op de hoogte worden gehouden van de
bezuinigingen, maar het college is verplicht de raad over alles tijdig te informeren. Het CDA
vertrouwd erop dat zij dit ook bij de uitvoering van de bezuinigingen blijft doen. CDA heeft dan ook
tegen dit amendement gestemd. Het amendement is niet aangenomen.
Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan
Momenteel wordt gewerkt aan de laatste fase van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan
(GVVP). Voorgesteld is middelen te reserveren voor de uitvoering van dit plan maar deze niet al op
voorhand toe te wijzen aan specifieke projecten. Het CDA is het hier mee eens. Pas bij de
daadwerkelijke behandeling van het GVVP worden keuzes gemaakt voor welke infrastructurele
knelpunten deze middelen ingezet mogen worden. Dit amendement is aangenomen.

Participatietraject volières De Plantage
Met een motie wordt het college opgeroepen om het maatschappelijk debat een plek te geven en
via deze weg te kiezen voor een evenwichtige oplossing voor een toekomstig inrichting van de
volières in de Plantage. Het CDA is er voorstander van om samen met de stad te kijken naar
mogelijkheden, maar weet dat er al initiatieven zijn ontstaan en het college hierover in gesprek is.
Het CDA is er voorstander van om daar niet een heel traject omheen over op te tuigen, wat ook
weer de nodige tijd en energie en dus geld kost. Mocht overname van de volières meer tijd in beslag
nemen dan een half jaar is het CDA er voorstander van om deze tijd ook te gunnen. De motie is niet
aangenomen.
Acquisitieplan nieuwe bedrijven naar Culemborg
Met een motie is het college gevraagd een plan van aanpak op te stellen om nieuwe bedrijven (in
leegstaande panden of op de resterende vrije kavels) naar Culemborg te halen. Dit met als doel om
werkgelegenheid te creëren. En dit plan op te stellen in samenspraak met de Culemborgse
bedrijven, ondernemers en daarin de lokale ondernemers- en bedrijvenverenigingen te betrekken.
Samenwerken met de Stad
In deze motie wordt het college opgeroepen om alle instrumenten (Beleidsmonitor, Buurtpanels,
Buurt Bestuurd en het initiatievenloket) en bijbehorende budgetten voor samenwerken met de stad
tegen het licht te houden en te kijken hoe er meer synergie tussen deze instrumenten kan ontstaan
en nieuwe instrumenten meegenomen kunnen worden. Het CDA heeft voor deze motie gestemd
omdat integraliteit en het stimuleren van initiatief en de vernieuwing daarvan voor het CDA
belangrijk is. De motie is aangenomen.
Stop lokale bezuinigingen
De gemeenteraad heeft het college opgeroepen zich aan te sluiten bij het initiatief
Stoplokalebezuinigingen.nl. Het CDA ziet dat de druk op de gemeentelijke voorzieningen en de
ondersteuning aan onze inwoners steeds groter wordt en neemt dan ook met pijn in het hart de
besluiten die hard, maar wel noodzakelijk zijn. Wij vinden dat wij deze verantwoordelijkheid niet uit
de weg moeten gaan en als ware rentmeesters een taak hebben om sluitende begroting te
presenteren. Wel is het goed om parallel daaraan ons geluid te laten horen en te laten zien in den
Haag wat de opgaven voor onze inwoners betekenen. Zodoende heeft het CDA voor deze motie
gestemd. De motie is aangenomen.
Aanpak Jeugdwerkloosheid
Het college is gevraagd om in gesprek te gaan met o.a. bedrijven, scholen en werkzaak om
inzichtelijk te maken hoe groot het probleem van jeugdwerkloosheid in Culemborg is. Het CDA
onderschrijft het belang van aanpak jeugdwerkloosheid en kan deze motie van harte steunen. De
motie is aangenomen.
Heeft u vragen naar aanleiding van onze inbreng bij de behandeling van de Kadernota?
U kunt hierover contact opnemen met één van de onze raadsleden.
Nicolien de Geus (06-42756701)
Marco van Zandwijk (06-4791 6249)

Alle moties en amendementen zijn online terug te vinden op de website van de gemeente.

