
Iedereen gefeliciteerd die een bijdrage heeft geleverd aan de Perspectiefnota 2019. 
 
Een extra felicitatie aan wethouder Lepoutre omdat hij, na een afwezigheid van 6 maanden, 
weer gezond en vol energie in ons midden is.Ik hoop dat wij de komende jaren nog menig 
Perspectiefnota van zijn hand tegemoet mogen zien. Vanaf deze plaats wens ik wethouder 
Springveld veel sterkte en gezondheid toe. 
 
Vz. 
Het CDA had verwacht dat in de Perspectiefnota het college zou aangeven door wat voor bril 
zij naar de toekomst kijkt. Dus wat inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeenten 
mogen verwachten. Conclusie van het CDA na lezing van deze Perspectiefnota: ik vind het 
een beleidsarme Perspectiefnota. Mogelijk niet zo verwonderlijk door het vertrek van 
burgemeester van Riswijk en komst burgemeester van Rhee, ziekteperiode van wethouder 
Lepoutre, de perikelen rondom de ambtelijke fusie. Gelukkig ligt er een college programma 
met als titel “Druten daagt uit”en volgens mij dient de titel nu gewijzigd te worden in “Druten 
pakt op.” 
 
VZ 
Je moet schieten, anders kun je niet scoren, zei ooit Johan Cruijff. Wij zijn nu meer dan een 
jaar onderweg met deze coalitie en het CDA ziet uw college niet vaak schieten en nog 
minder scoren. Wel zijn er een paar goede een-tweetjes voorbij gekomen, zoals de aanpak 
van de Scharenburg, de herinrichting van de Hogestraat, opknap Middenweg en de 
Veerdam. Maar het CDA zag ook een paar tackles van achteren, zoals de berg op 
Tichellande, verkoop industriegrond westerhout Zuid en de verplaatsing van de sporthal. 
 
Op dat laatste kom ik nog terug. 
 
VZ. 
Gelukkig heb ieder nadeel zijn voordeel. De Perspectiefnota 2019 hadden we kunnen 
gebruiken als voorzet om uw goede voorstellen te ondersteunen, uw slechte plannen af te 
wijzen dan wel bij te stellen waar nodig is. Maar helaas, uw college moet in trainingskamp 
om u goed voor te bereiden op onderwerpen als klimaat, sociaal domein, regionale 
economie, omgevingswet en wij als raad moeten met gezwinde spoed gaan werken aan de 
raadsprogramma’s woningbouw en openbare ruimte. Gezien het financieel perspectief voor 
de komende jaren kan dat geen belemmering zijn. 
 
Vz 
Klimaat. 
Paniek in de tent. De RvSt heeft een streep gezet door het stikstofbesluit. Het programma 
PAS ( Programma Aanpak Stikstof) werd verboden. 
Hierdoor dreigen de bouw van woningen, wegen en industrie, maar vooral de investeringen 
in de agrarische sector stil te komen liggen. 
Vooral voor de agrarische sector breekt nu een onzekere tijd aan. 
 Geen vergunning, dan gaat de sector op slot. 
De koe mag niet meer de wei in zonder vergunning. 
Veel agrarische familiebedrijven hebben het zwaar en de sector staat onder zware druk. 
 
Vz, Druten heeft binnen haar gemeente een Natura 2000 gebied, de Uiterwaarden Waal en 
we zitten maar op 8 km van het Natura 2000 gebied van de Veluwe. 
 
VZ. 
Het wordt nu tijd om de krachten te bundelen in de regio en niet alleen over 
klimaatmaatregelen als windmolens, zonneparken, maar ook over Pas. 
 
Daarom dient CDA een motie in. 



 
VZ 
Sporthal. 
 
In de beëindigingovereenkomst die op 6 december 2018 is afgesloten met de beheerder van 
de sporthal lees ik dat de gemeenteraad onlangs heeft besloten om de sporthal te vervangen 
door nieuwbouw op de Gelenberg.  
 
VZ . Mogelijk dat Ibabs nog niet goed functioneert of dat mijn geheugen begint te rammelen, 
maar ik heb geen besluit van deze raad van Druten van voor 6 december 2018 kunnen 
vinden dat wij besloten hebben een nieuwe sporthal te bouwen op de Gelenberg. 
 
Voor de verkiezingen van maart 2018 was er nog sprake van een 3 tal opties, wel is in het 
collegeprogramma opgenomen dat op sportpark de Gelenberg een nieuwe sporthal wordt 
gebouwd. 
 
Mocht alles wat in het vastgestelde collegeprogramma staat , gezien worden als besluiten 
van de Raad, ja dan vraag ik me af wat de rol van mij in deze nog is. Geen voorstel, geen 
krediet aanvraag, geen overleg met gebruikers en te laat overleg gepleegd met de 
beheerder. 
  
Vz 
Het moge duidelijk zijn dat op deze wijze het CDA niet kan instemmen met de 
beëindigingovereenkomst.  
 
Sociaal domein: 
Vz 
De ontwikkelingen binnen het sociaal domein en specifiek de Jeugdzorg baart het CDA 
zorgen. 
 
Vanaf 2015 is te zien dat er sprake is van daling van het aantal jeugdigen tussen 0 en 18 
jaar maar dat een beroep op de Jeugdzorg zeer sterk stijgt. 
 
Het CDA verzoekt de portefeuillehouder om met zijn collegae in de regio een onderzoek te 
doen naar die forse stijging.Mogelijk deels verklaarbaar door asielzoekers met kinderen uit 
oorlogsgebieden, de arbeidsmigranten, maar ook de snelle verwijzing naar een hulpinstantie. 
 
VZ; 
Ik kreeg vroeger een draai om de oren, nu wordf je verwezen naar een kinderpsycholoog 
Het CDA ziet graag de analyse van de portefeuillehouder tegemoet in het najaar. 
 
Vz 
Om met Cruijff te spreken: “Vaak moet er iets gebeuren, voor er iets gebeurd”. Het CDA 
gelooft dat kleine duwtjes zorgen voor grote bewegingen en zie in die zin ook onze visie op 
de Perspectiefnota 2019. 
 
Horssen, 27 juni 2019-06-27 
André van den Hurk 
CDA 
  
 
 
 
 
 


