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Raadsvergadering  Meerjarenbegroting 2021 – 2024 op 10 november 2020    

Fractieleden:  Hans Stam (fractievoorzitter),  Henk Albers en  Peter Koopmans 

 

Algemene Beschouwing CDA  

Voorzitter, college, leden van de gemeenteraad, ambtelijke organisatie en allen die verder 
meekijken en meeluisteren.  
 
Wie had vorig jaar kunnen denken dat we een begrotingsraad volledig digitaal zouden 
houden. Zelfs een half jaar geleden was dat niet het beeld. Het is tekenend voor de huidige 
tijd waarin wij leven. De huidige situatie noopt ons tot keuzes om de financiële tegenwind 
op te vangen maar zeker oog te hebben én te houden voor onze inwoners.  
 
Voor de zomer hebben we als raad kaders vastgesteld waarmee het college moest komen 
met een in het jaar 2022 sluitende begroting. Met de begroting die nu voor ligt wordt 
daaraan voldaan en de pijn (in niet in het minst in de vorm van een minder hoge stijging 
van de OZB) verzacht. Een verdere verzachting was mogelijk geweest als de Rijksoverheid, 
in het kader van gespreide verantwoordelijkheid, niet alleen taken aan de gemeente zou 
overdragen maar ook de bijbehorende middelen. Plat gezegd: “Degene wie betaalt, 
bepaalt”. Wij kunnen ons dan ook helemaal vinden in de opgenomen claims voor wat 
betreft de abonnementsgelden en de klimaatgelden. 
 
Inhoudelijk hebben we weinig opmerken op de begroting. Wel zijn er een aantal punten 
per programma dat wij als CDA volledig ondersteunen en dan ook extra onder de aandacht 
willen brengen.  
 
Zo wordt in de inleiding gesteld dat het college er voor kiest om de maatschappelijke 
infrastructuur niet alleen te ontzien bij de bezuinigingen maar zelfs te versterken. Juist 
deze maatschappelijke infrastructuur maakt onze gemeente en vormt het cement van onze 
samenleving. In deze tijd zijn zij die dit vormen nog belangrijker voor onze gemeenschap. 
Zij mogen dan ook de steun van het CDA verwachten. De investeringen die het college 
hierin doen, ondersteunen wij van harte.  
 
Programma 1 kent vele en diverse punten. Zo kan en moet er in onze ogen tijd en energie 
gestoken worden in een blijvende aanpak van ondermijning aangezien dit diep in kan 
grijpen in onze maatschappij.  Het CDA ondersteunt dit dan ook van harte! 
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Ook financiële aspecten kunnen diep ingrijpen in onze maatschappij. Wij zijn dan ook 
tevreden dat mede dankzij het door ons gesteunde amendement de stijging van de OZB 
beperkt kan blijven tot 7% in plaats van 22%. Toch blijft deze beperking een pijnlijke keus 
maar het CDA wil  de maatschappelijke infrastructuur overeind houden èn in het jaar 2022 
een sluitende begroting hebben. Financieel zijn wij ook tevreden met de bijdrage die 
1Stroom levert aan een duurzame financiële huishouding. Wat echter op dit moment geen 
bijdrage levert, is het voorstel van het college betreffende het verruimen van het 
inningsgebied van de reclamebelasting. Wij zullen het amendement van onder andere de 
Partij van de Arbeid op dat punt steunen om dit voorstel van tafel te krijgen. Het CDA wil 
zelf wel een motie indienen waarin wij het college opdragen om in gesprek te gaan met 
Lindus en MKB Duiven over de invoering van een vorm van belasting overeenkomstig de 
brief van beide partijen (d.d. 30-10-2020). Wij hopen daarbij op steun van de andere 
fracties.  
 
Juist in deze bijzondere tijd is het voor het CDA belangrijk dat binnen programma 2 BOSS 
(Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen) wordt doorgezet om verbinding met elkaar te 
houden.  
Een noemenswaardige investering binnen dit programma is de investering die opgenomen 
is onder punt 2.A.5. Het betreft ‘Zorg in de wijk Duiven-Zuid’. Daar zien we een in onze 
ogen prachtige combinatie van wonen-zorg-ontmoeting waar meerdere partijen zijn 
betrokken, waaronder bestaand gemeentelijk vastgoed. Wij zien met belangstelling 
eventuele voorstellen tegemoet.  
 
Tot slot ontvangen wij met betrekking tot het Integraal HuisvestingsPlan Primair onderwijs 
Duiven graag informatie over de voortgang, planning en financiële gevolgen. Liefst vandaag of 
anders voor de komende raadsvergadering op 8-12-2020. Wij informeerden hier al eerder 
naar en zien nu fors oplopende bedragen in de begroting staan.  
 
Als laatste programma 3. Daarbinnen vallen niet alleen de ontwikkelingen zoals de 
doortrekking van de A15 en verbreding A12 (waarbij we hopen op snelle duidelijkheid) 
maar ook het Regionaal Programma Werklocaties. Wij vragen ons af of daarbij eenzelfde 
grote omslag in behoefte is als bij wonen. Het CDA  wil dan ook graag op korte termijn 
duidelijkheid hierover, doch uiterlijk 1 januari 2021.  
 
Ik wil afsluiten met de laatste 3 belangrijke punten uit programma 3 en dat zijn 
woningbouw, woningbouw én woningbouw.  
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Ogenschijnlijk zien we dit zeer belangrijk thema slechts beperkt in de begroting terug. Dit 
neemt niet weg dat er in 2021 grote stappen gezet moeten worden om te komen tot het 
toevoegen van woningen. Daarbij is participatie van belang maar ook het motto ‘de juiste 
woning, voor de juiste doelgroep op de juiste plaats’. In dat kader moeten met de grootst 
mogelijke voortvarendheid ook de uitbreidingslocaties, inclusief het bijbehorende 
participatietraject opgepakt worden zodat nog in 2021 de eerste stappen gezet worden in 
de planologische procedure.  Misschien overbodig gelet op de inspanningen die het college 
nu al levert dit te realiseren, maar toch voor het CDA ook vandaag een belangrijk 
aandachtspunt hierbij stil te staan. 
 
Voor alle woningbouwlocaties geldt dat wat ons betreft het college op eenzelfde manier 
door blijft gaan met communicatie en participatie, al zijn altijd nog verbetering mogelijk.  
 
Voorzitter, tot slot: ik dank het college en de organisatie 1Stroom voor hun inspanning op 
de ontvangen begroting. Het is vandaag aan ons als fracties daar een oordeel over te 
vormen. Ik wil daarbij nog vermelden dat de fractie van het CDA de samenwerking met de 
andere fracties zeer waardeert.  
 
Namens de CDA-raadsfractie, 
 
Hans Stam, fractievoorzitter  
Henk Albers, raadslid 
Peter Koopmans, raadslid 


