
Programmabegroting 2020-2023

Omdat we in deze beschouwing vaak het woord visie laten vallen eerst 
maar eens aangeven wat we hieronder verstaan. Zonder visie geen 
richting, zonder richting geen duidelijke weg. Als CDA hechten we veel 
belang aan niet zomaar besluiten maar besluiten en voorstellen die ons 
helpen een visie te verwezenlijken. Daarom is het ook ontzettend goed 
dat we als Doesburg nadenken waar we in 2040 willen staan. Wat voor 
stad willen we zijn bijvoorbeeld? En voor wie? En willen wij een regionale 
functie hebben?  Daarom zien wij uit naar het komende visietraject, 
samen met alle betrokken partijen en met input van vele organisaties. 
Van sportclub tot kerk.

Vorig jaar tijdens onze eerste programmabegroting lieten wij vallen de 
koers van de toenmalig nieuwe coalitie niet erg duidelijk te vinden. In de 
afgelopen commissievergadering kwam Dhr. van Sommeren hier op 
terug. Hij vroeg zich hardop af wat het CDA nu eigenlijk wil? “Ligt er 
eindelijk een ambitieuze programmabegroting is het weer niet goed”, 
was de opmerking. Als ik had geweten dat er zo adequaat op 
opmerkingen van het CDA zou worden gereageerd, had ik het destijds 
ook gehad over het gebrek aan visie. Projecten als Beinum, de 
vitalisering van de binnenstad en Kloostertuin staan nu wel op de 
agenda maar missen nog visie.  

Ambities hebben is goed. Het zijn de consequenties die deze plannen 
met zich meebrengen die bepalen hoe realistisch een en ander is. 

Plan Beinum: Het moge duidelijk zijn dat in dit plan de keuze van en /of  
en op welke plek er een sporthal moet komen te staan cruciaal is voor 
verdere plannen over de revitalisering van Centrum Beinum. Waar staan 
we nu? Het CDA pleit ervoor de mensen te betrekken en ze te laten zien 
wat hen boven het hoofd hangt. Zoals dat ook gebeurd met de vitalisatie 
van de binnenstad. Ook daarover is er nog geen raadsbesluit genomen 
en toch een informatieavond geweest. Het gaat hier over ingrijpende 
dingen. Een grote Vijver dempen voor parkeerplaatsen bijvoorbeeld. Een 
vraag hierover aan de wethouder over alternatieve parkeerplaatsen 



leverde het antwoord op dat het wat haar betreft ook een suggestie was 
om parkeervoorzieningen te treffen op de nieuwe supermarkt.

Serieus ?.. Nou als ik mag kiezen tussen auto’s of het plan weet u  wat 
er van mij het dak op kan. Toch verraad dit antwoord ook, hoe klein de 
her in te delen ruimte is. Er ligt  een onderzoeksrapport. Ook de 
onderzoekers die dit plan in de commissie bespraken gaven aan dat het 
slechts een verkennend onderzoek betrof en wenste geen enkele 
verantwoordelijk te nemen, zich uit te spreken of deze plek ook qua 
synergie- voordelen de beste plek zou zijn. Het is duidelijk dat het CDA 
vanaf het begin de locatie den helder als serieuze mogelijkheid heeft 
gezien al was het maar om de extra ruimte die hierdoor voor Beinum 
Centrum ontstaat. En voor de duidelijkheid, geen sporthal betekent daar 
niet, geen recreatieve ruimte voor oudere. Uit de commissie vergadering 
kwam uit antwoord van de wethouder na voren dat de nieuwe locatie niet 
moest worden gekozen om het zwembad te redden. Als het zwembad 
het tij niet weet te keren, en reddingspogingen niet de prioriteit van dit 
college zijn, komt er nog steeds een prachtige plek vrij voor een sporthal. 
Maar laten we niet speculeren want het gaat hier over mensen en hun 
sport. Het gaat over 4-5 jaar. Op grond van de argumenten zoals deze er 
nu liggen-- zowel voor als tegen—pleit het CDA er dan ook voor de 
besluitvorming vanuit een vastgestelde (sport) visie te nemen.  Om dit te 
bewerkstelligen dienen we dan ook een amendement in.       

Revitalisering kernwinkel gebied:  Er wordt al erg lang gesproken over 
de aanpak van de binnenstad. Gezeten in de klankbordgroep heb ik 
volgens mij anderhalf jaar geleden al de plannen gezien die recentelijk 
aan de raad en bewoners werden getoond. Het concept is nog erg 
mager. Maar nu het naar buiten is gebracht kan het plan verder 
ontwikkelen. Gezien de grote belangen van bewoners, ondernemers en 
andere belanghebbende houdt het CDA het college aan de belofte om 
de raad zorgvuldiger te betrekken dan tot nu toe het geval is geweest. 
We wensen het college zich hier te houden aan de afspraak transparant 
te zijn.   

Over de Kloostertuin:  De Kloostertuin: Al in 2012 heeft de toenmalige 
ondernemersvereniging een pleidooi gehouden voor revitalisatie en 



aangetoond dat er veel meer parkeerplaatsen te realiseren waren. Nu 
acht jaar later is het aantal parkeerplaatsen drastisch teruggedraaid, en 
zal wellicht hetzelfde blijven. Desondanks zal de revitalisatie 
onmiskenbaar een positieve uitstraling voor Doesburg hebben. Onze 
zorg is dezelfde als die geuit rondom de vitalisering van de binnenstad. 
Doesburg zal ten tijde van beide opknap beurten een uitermate broos 
ondernemersklimaat hebben. Het CDA vind dat dit soort grote 
onderwerpen te beperkt worden besproken en er zorgvuldiger omgegaan 
zou moeten worden met stakeholders. Dit kan bevorderend zijn  voor 
verdere samenwerking en het proces. 

SCBD : We kunnen hier spreken van een succes. Eigenlijk vanaf het 
begin is deze stichting bezig een belangrijke schakel te worden tussen 
de ondernemers en het stadsbestuur. Met de toezegging van de 25k 
voor 2019 een goede investering van dit college. Al moge het duidelijk 
zijn dat het verhaal SCBD nog niet volledig is geland. En ook hier is het 
belangrijk een visie te hebben. 

De Blauwe knoop: Ik hoop niet dat hier een vereniging naar genoemd 
is. Want dat klinkt raar: ik ben lid van de blauwe knoop. Maar goed..  Hoe 
zouden die dingen zijn gaan. Ik heb het nu over de vispassage. Prachtig 
project meerdere investeerders waaronder het Waterschap. Natuurlijk is 
daar tijdens de uitvoering regelmatig contact met de portefeuillehouder. 
En ik zou me kunnen voorstellen dat de portefeuillehouder erg 
enthousiast is over hetgeen we aangeboden krijgen. We hebben het 
over een investering die we zelf nooit hadden kunnen doen. In je 
enthousiasme zou het kunnen gebeuren dat je een toezegging doet. 
150K is voor ons dan wel een serieus bedrag maar op de totale 
investering iets meer dan 1%. Dus stel iemand zegt tegen je: Wij nemen 
bijna 99% van de totale investering voor onze rekening als jullie die 
laatste procent voor je rekening neemt, wat doe je dan?  Het is dus niet 
het bedrag maar de communicatie en besluitvorming – of liever gezegd 
het ontbreken hiervan--rondom de vestrekking waar de pijn ligt. De 
wethouder gaf in de commissievergadering aan dat de raad veel te laat 
is geïnformeerd.



Erkenning voor de gemaakte fout is een goede eerst stap,  herhaling 
voorkomen, een voorwaarde.        

De belastingmaatregelen

Verhoging toeristenbelasting: Eerlijk gezegd kwam ik er pas bij de 
commissievergadering achter dat het verhogen van de toeristenbelasting 
voor bijna het gehele bedrag ( 92 % ) bij twee campings komt te liggen. 
Uit de commissievergadering werd voorgesteld tot een vorm van 
differentiatie te komen waardoor deze ondernemers minder hard 
getroffen worden. Het voorstel zoals het er nu ligt mist iedere vorm van 
rechtvaardigheid, of vinden de coalitiepartijen dat ook nu geldt dat 
ondernemers hun eigen broek op moeten houden?  Bovendien willen wij 
graag weten waar de opbrengst van de toeristenbelasting naar toe gaat?

Verlagen budget subsidie bibliotheek : Ook hier bleek uit de 
commissievergadering de toegevoegde waarde van de bibliotheek. Geen 
gezamenlijke visie. Er ligt een boemerang effect op de loer waarmee 
deze bezuiniging later wel eens meer geld zou kunnen kosten dan het nu 
oplevert. Maatschappelijke kansen en persoonlijk initiatief tot 
ontwikkeling worden met deze bezuiniging ontnomen. Los van het feit 
dat dit niet direct in geld is uit te drukken  ontneem je mensen wel een 
stukje sociale omgeving. Gaan we echt de begroting sluitend maken 
door te korten op voorzieningen? Waar is het sociale gezicht van de 
coalitie?

Betaald parkeren : We staan voor een enorme moeilijke tijd als de 
binnenstad en de kloostertuin straks op de schop gaan. Nu een 
verhoging van de parkeergelden doorvoeren is bijzonder slecht getimed.  
Parkeertarieven fluctueren immers en als de boel straks open ligt heb je 
daar in elk geval zeker in de toekomst een gat. Parkeergelden zouden 
een extraatje moeten zijn en geen poging e begroting sluitend te krijgen. 
De middenstand heeft eind jaren tachtig om betaald parkeren gevraagd 
om doorstroming te genereren.  We doen hier een beroep op het college  
de invoering en gesprekken hierover over de renovatie heen te tillen. Het 
verhogen van de parkeervergunningen heeft ook twee kanten. Vanuit het 
niets deze verhoging doorvoeren is verre van fair. Het CDA voorziet 



hierdoor zelfs vrije parkeerplaatsen verdwijnen. Is er gekeken naar de 
mogelijke gevolgen?  

De overheid als betrouwbare partner:  De VVV heeft de 
programmabegroting niet gehaald. Ik begreep dat er 49 vrijwilligers 
verbonden zijn aan de VVV. In het kader van andere onderwerpen 
werden er zorgen geuit vanuit sommige coalitiepartijen over de afname 
van het aantal vrijwilligers en wat dat gaat betekenen voor Doesburg. 
Vrijwilligers zorgen  mede voor de uitvoer van het marketingplan van de 
gemeente. Hoe komt dat dan aan als deze geen verantwoordelijkheid 
neemt. Het CDA heeft de stads promoter in Doesburg geïntroduceerd. 
Een fantastisch idee met zeer goede resultaten. Maar liefst een miljoen 
bezoekers en al deze toeristen vinden hun weg naar onze stad en onze 
VVV.  En nu vraagt de VVV om hulp. Het enige wat wij vanavond hoeven 
te doen is hen daarbij helpen, daarom dus straks ons amendement. 

De programmabegroting Er ligt een ambitieuze programmabegroting, 
en misschien zoals eerder opgemerkt in de commissievergadering wel te 
ambitieus. Er staan veel projecten op die het aanzien van Doesburg in 
haar voordeel gaan veranderen. Ook het opnemen van de post 
rehabilitatie wegen is een goede zaak. Echter de buitensporige post 
energieneutraal zorgt voor een enorm financieel gat. Een miljoen in drie 
jaar. Bijna de totale rekening komt bij het sociale domein te liggen. 
Eigenlijk missen we de PvdA een beetje..  Doesburg is er na vanavond 
niet socialer op aan het worden, en de vraag is wat dit op termijn doet 
met het draagvlak voor de energietransitie als sociale voorzieningen nu 
al niet meer veilig zijn. Het CDA kan dan ook met de programma 
begroting zoals deze er nu voorligt niet instemmen.  

Stan Hillenaar


