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Algemene Beschouwingen Gemeente Duiven 

Gemeentebegroting 2015 – 2018  

Voorzitter, 
 
De behandeling van de eerste Begroting van ons College had een bijzonder moment 
moeten worden. Echter met het verlies van onze wethouder krijgt deze Begroting 
toch een grijs randje.  De CDA-fractie betreurt de uitkomst,  en tegelijkertijd 
respecteert onze fractie deze ingrijpende keuze van onze wethouder. Waarvan acte. 
 
Langzamerhand komen we aan het eind van 2014. Niet alleen het jaar van de 
gemeenteraadsverkiezingen of het WK voetbal, maar ook het jaar van de ramp met 
vlucht MH17. Een ramp waarvoor vandaag de nationale herdenking is. Het CDA 
staat stil bij alle slachtoffers die tijdens deze ramp gevallen zijn. 
 
Als land maar ook als dorp lieten we tijdens de ramp wel op indrukwekkende manier 
zien steun te kunnen geven en respect te tonen naar de slachtoffers en hun 
familieleden, ook uit onze gemeente. Deze wijze van saamhorigheid is er één die we 
als gemeente ook moeten koesteren en blijven nastreven.  
 
Saamhorigheid is meer dan ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. 
Saamhorigheid is ook samen de maatschappelijke uitdagingen oppakken, 
naastenliefde en steun voor de zwakkeren in de samenleving. Als fractie en 
coalitiepartij vormden onder andere deze begrippen met de bijbehorende betekenis 
het uitgangspunt bij de behandeling van de Kadernota 2015 – 2018. Met deze nota 
bepaalde de raad dit najaar welke kant het op moest gaan met de financiële 
huishouding van de gemeente. Zoals we allemaal weten komen er een aantal jaren 
aan waarin we de broekriem stevig moeten aanhalen.  
 
2014 was ook het jaar waarin veel gesproken is over  de Liemerse herindeling of 
samenwerking. Een onderwerp waar we als raad de nodige aandacht aan 
besteedde. Ook in de verkiezingstijd was het een onderwerp dat de nodige aandacht 
kreeg. Als CDA hadden en hebben we een eigen standpunt over de herindeling. De 
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 uitslag van de verkiezingen en de overige debatten waren echter duidelijk. Voorlopig 
geen herindeling met de Liemers. Dit overigens tot teleurstelling van de provincie. 
Overigens wil ‘geen herindeling’ voor het CDA niet zeggen ‘geen samenwerking’ in 
de Liemers. Juist die initiatieven die van onderop komen, zorgen voor draagvlak. We 
zien dit bij de al lopende samenwerkingsverbanden  in de regio, zoals brandweer, 
ICT en RSD. We hopen dit ook te gaan zien bij de Omgevingsdienst en de nog 
komende samenwerkingsverbanden op welke terreinen dan ook. Wij zullen 
buurgemeenten die om hulp vragen NIET in de kou laten staan.  
 
2014 was ook het jaar van de start van de bouw van de 2e fase van het Vitaal 
Centrum. Het CDA is blij met de huidige bouwactiviteiten in het centrum. 
Bouwactiviteiten die ook moeten leiden tot de oplevering van de OGTenT in 2015. 
Aansluitend start de 3e fase van het Vitaal Centrum in de vorm van de nieuwbouw 
van de Lidl. Het stemt het CDA tevreden dat in deze economische tijd een bedrijf als 
LIDL over gaat tot het zelf ontwikkelen van een dergelijk pand waarin ook ruimte is 
voor parkeergelegenheid en horeca. Het CDA hoopt dat het college in 2015 een 
belegger weet te vinden voor fase 2 zodat de risico’s voor de gemeente minder 
worden. Het vinden van een ontwikkelaar voor de 4e en laatste fase van het Vitaal 
Centrum moet de volle aandacht van het college krijgen. 
 
Met deze algemene beschouwingen geeft het CDA haar visie over hoe verder met 
de gemeente de komende jaren. We sluiten af met een overzicht van de door ons 
gewenste wijzigingen van en aanvullingen op de begroting (amendementen).  Ook 
geven wij aan waartoe wij het college oproepen (moties). 
 
We spreken vandaag over de begroting 2015. Een belangrijke begroting immers een 
begroting waarin het nieuwe coalitieakkoord en de Kadernota 2015 – 2018 zijn 
verwerkt. 2015 is ook het jaar van de grote veranderingen. Op 1 januari a.s. worden 
we immers de door decentralisatie verantwoordelijk voor de Zorg & ondersteuning, 
Participatie & activering en de Jeugdzorg. Ondanks dat we als gemeente op schema 
liggen, weten we niet hoe het één en ander daadwerkelijk zal uitpakken. De 
toekomst zal het ons leren waarbij meer dan ooit de kracht op eigen initiatieven zal 
komen te liggen en de vraag welke rol de overheid daarin moet spelen. Wij als 
gemeente zullen in ieder geval - en dat is ook de leidraad van de Begroting -  de 
verandering van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ waar moeten maken. 
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 Voorwaardenscheppend en stimulerend zijn daarin kernbegrippen.  
 
In 2015 zal het duidelijk moeten worden dat het begrip ‘Overheidsparticipatie’ gaat 
landen  waarmee bewoners meer eigen verantwoordelijkheid gaan dragen maar ook 
gaan voelen. Vanuit dat idee komen initiatieven los die in een aantal gevallen wel 
ondersteund moeten worden.  Niet alleen onze buurgemeenten  - zoals eerder 
genoemd - maar nog meer onze eigen inwoners willen we niet in de kou laten staan. 
Daar waar nodig zal ondersteuning dan ook geboden moet worden. Het CDA vraagt 
hierom nogmaals om een bevestiging van het college dat zij zich hiervoor maximaal 
zal blijven inspannen.  
 
Het uitgangspunt voor ons als CDA is en blijft dat de verantwoordelijkheid voor een 
duurzame gezonde samenleving bij de samenleving zelf moet ligt. De gemeentelijke 
overheid is in onze visie daarbij ondersteunend en moet ruimte bieden voor 
initiatieven.  Voor ons is dit een belangrijk facet uit het coalitieakkoord waarbij het 
wederzijds vertrouwen en respect voor elkaar voorop staat.  We beseffen 
tegelijkertijd dat dit geen eenvoudige opgave is. Je kunt op 1 januari 2015 om 00:00 
uur immers niet zeggen  “ik wens je een gezond en gelukkig participatiejaar toe en 
veel sterkte daarmee” en dan maar afwachten hoe het verder zal verlopen. Nee, 
gaandeweg de rit moeten we kijken hoe de processen verlopen zodat de kwaliteit 
van onze samenleving niet achter gaat. Dit vraagt ook lef om te investeren in 
preventieve maatregelen. Dit kost weliswaar geld maar zal op termijn kosten 
voorkomen. De inzet van mantelzorgers en vrijwilligers zal meer dan ook zijn 
maatschappelijke waarde aantonen.  Maar waar dit fout dreigt te gaan moet 
voortijdig worden ondersteund. Daarin heeft de gemeente een belangrijke 
signalerende functie.  
Ook hier wil het CDA van het college de garantie dat zij de gemeenteraad regelmatig 
informeert over het  verloop van het transitieproces.  
Voorzitter, we willen toch enkele  onderdelen uit de Begroting benoemen waar wij 
als CDA specifieke aandacht vragen zonder daarbij de samenhang te verliezen: 
 
Belangrijk punt voor 2015 voor het CDA is duurzaamheid. Dit punt kwam als sociale 
duurzaamheid terug in de laatste raadsvergadering toen we spraken over de 
decentralisatie. Bij het bespreken van de Kadernota kwam dit punt terug als 
duurzaam financieel beleid. Bij de nu voorliggende begroting voegen we daar het 
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 punt van fysieke duurzaamheid aan toe.  
 
Bij fysieke duurzaamheid gaat het om het op een verantwoorde manier omgaan met 
de omgeving en de natuur. Internationaal spraken we af dat in 2020 14% van onze 
energie komt van duurzame bronnen. In de begroting staat1 dat we als gemeente 
voldoende bij willen kunnen dragen aan een duurzaam Duiven.  
 
Bedrijfsvoering 
We zien al een forse besparing van 16 % op de bedrijfsvoering terug in deze 
Begroting.  Voor het  overgangsjaar 2015 wil het CDA geen extra druk uitoefenen op 
de bestaande capaciteitsknelpunten van de ambtelijke organisatie. Vanaf 2016 wil 
het CDA een extra structurele reductie op de kosten van de bedrijfsvoering  van 
tenminste 1 fte (op basis van gemiddelde salariskosten) tenzij kan worden 
aangetoond  dat de uitwerking van de programma’s daardoor negatief uitwerken. 
Mits dit kan worden toegezegd door het college zal een motie hiervoor achterwege 
blijven. Middelen die hiervoor vrijkomen moeten wat ons betreft bestemd worden 
voor financiële impulsen in het sociale domein. 
 
Programma 1 Bestuur en Programma 2 Openbare orde en 
veiligheid 
 
Met inachtneming van de onderbouwing hiervoor in de Kadernota kan het CDA 
hiermee instemmen 
 
Programma 3 Openbare ruimte 
Wij vinden het jammer dat de aankleding van onze openbare ruimte -en dan hebben 
we het met name over de kerstbomen en de hanging baskets- het veld moet 
ruimen.  Het zijn en blijven sfeerbepalende elementen die ook een gevoel geven 
deel uit te maken van een warme en veilige samenleving  waarin je welkom bent.  
Met een extra appel op winkeliers en ondernemers moet het mogelijk zijn dit in 
stand te houden. Wij vragen aan het college of hier nog extra initiatieven in worden 

1 Bladzijde 3 in het kader ‘Wat willen we bereiken’. 
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 ondernomen. 
 
Op het beleidsterrein van Openbare Ruimte spelen er voor het CDA op dit moment 
nog twee belangrijke zaken. Enerzijds gaat het om de gevolgen van de komst van de 
A15 voor het onderliggende wegennet. Meer concreet de Oostsingel,  en dan met 
name de oversteek met de Broekstraat. Anderzijds is er de snelfietsroute.  
 
De komst van de A15 heeft niet alleen (zeer) ingrijpende gevolgen voor de direct 
omwonenden. Het heeft ook gevolgen voor de aan- en toevoerende gemeentelijke 
en provinciale wegen. Het CDA hoopt en vertrouwt er op dat er bij het nadere 
onderzoek naar de gevolgen aandacht is voor álle weggebruikers. Het CDA wacht in 
dat licht dan ook met belangstelling het nieuwe gemeentelijke vervoersplan 
tegemoet.  
 
Voor wat betreft de snelfietsroute gaat in 2015 de tweede fase in met de aanleg van 
het tunneltje bij de Vergertlaan. Wat het CDA hoopt is dat er na realisatie goed en 
intensief gebruik van gemaakt gaat worden. Een tweede snelfietsroute is wat betreft 
het CDA zeker niet uitgesloten. Hierbij speelt alleen ook weer de aandacht voor álle 
andere weggebruikers en het financiële aspect een belangrijke rol. Zodra dit 
concrete vorming gaat aannemen wil het CDA dat hier tijdig informatie over wordt 
verstrekt zodat in ieder geval  besluitvorming hierover in de Raad kan plaatsvinden. 
Het CDA wil van de wethouder hierover een toezegging. 
 
Programma 4 Economische zaken 
 
Voorzitter, bij de behandeling van de begroting 2014 gaf het CDA een compliment 
aan het gemeentebestuur en ambtenaren voor de aanpak van de leegstand op de 
Duivense industrieterreinen. Dit compliment willen we dit jaar herhalen. Weliswaar 
is er sprake van leegstand op de industrieterreinen maar het percentage ligt onder 
het regionale en landelijke gemiddelde. Dit betekent wat het CDA betreft niet dat 
het bestuur achterover kan gaan leunen. De aanpak van de leegstand moet 
gehandhaafd blijven. Speciale aandacht vragen wij daarbij voor de verkoop van 
industriegrond ten behoeve van nieuwbouw. Dit blijft noodzakelijk voor de 
gemeentelijke grondexploitaties.  
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 Wat het CDA nog wel mist, is een invulling van de toezegging van voormalig 
burgemeester Zomerdijk in de begrotingsraad van 11 november 2013. Hij zegde een 
wijziging van het bestemmingsplan Innofase toe ten behoeve van de realisatie van 4 
hectare zonnepanelen. Wat het CDA betreft mag deze toezegging breder getrokken 
worden. Het CDA overweegt een initiatiefvoorstel om te komen tot het afgeven van 
een algemene verklaring van geen bedenkingen voor het plaatsen van zonnepanelen 
op niet verkochte grond voor bedrijventerreinen èn in het landelijk gebied. Dit in het 
kader van het stimuleren van de fysieke duurzaamheid.  Vorig jaar is voor 4 hectare 
op Innofae een toezegging gedaan door het College tijdens de 
Begrotingsbehandeling. Het CDA wil graag deze toezegging met daarnaast een 
ruimer mandaat voor mogelijk meer percelen. 
 
Programma 5 Onderwijs en Jeugd 
De afgelopen raadsvergaderingen zijn al meerdere voorstel op het gebied van de 
decentralisatie van de Jeugdzorg aan de orde geweest. Uitgangspunt is dat 2015 (en 
2016) de overgangsjaren zijn. Dit mede gelet op de zorggaranties die het rijk de 
cliënten gaf. De daadwerkelijke transformatie moet dus nog plaats vinden. Het CDA 
ziet met belangstelling deze nadere uitwerking tegemoet. Ook hierbij moet het 
uitgangspunt zijn dat er uit wordt gegaan van de eigen kracht en mogelijkheden.  
 
Het peuterspeelzaalwerk valt ook onder dit programma. Tijdens de behandeling 
van de kadernota gaven wij aan dat wij voor tenminste de 1/3 doelgroep (het 
gaat daarbij om +/- 80 kinderen) een financieringsvorm overeind blijft. Dit betreft 
kinderen waarvan (één van de) ouder(s) niet werkt en dus niet in aanmerking 
komt voor kinderopvangtoeslag. Duidelijk werd dat het de intentie van het 
college is dit pijnpunt op te lossen binnen het beschikbare innovatiebudget. Het 
CDA is van mening dat er een goede en volwaardige signaleringsfunctie blijft 
bestaan. Dit om naar de toekomst toe hogere kosten (die aan de orde zijn bij een 
latere signalering) te voorkomen. Het CDA pleit dan ook voor handhaving van de 
subsidie peuterspeelzaalwerk voor de zo even genoemde groep. Wij overwegen 
daartoe een amendement in te dienen.  
 
Tot slot werd dit jaar voor de weggeefhoek snel een  vervangende locatie gevonden. 
Het CDA roept het college op  dit nadrukkelijk ook te doen voor de speelotheek. 
Deze bestaande voorziening draait voor een zeer groot deel zelfstandig. Slechts door 
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 de huisvestingslasten heeft zij een gemeentelijke bijdrage nodig. Als deze lasten 
lager uitvallen (of in z’n geheel vervallen), kan de gemeentelijke bijdrage navenant 
dalen. Wellicht dat de functie van de speelotheek aangemerkt kan worden als 
economische activiteit in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h van de 
Mededingingswet.  Graag een reactie van het college op deze oproep met daarbij de 
vermelding welke alternatieve mogelijkheden geboden kunnen worden.   
 
Programma 6 Vrijetijdsbesteding 
In dit programma wordt gesproken over het verminderen van de 
bibliotheeksubsidie.  Het betreft hier met name een aanpassing van het budget 
vanwege huisvestingskosten en is er dus geen sprake van een bezuiniging zoals bij 
andere instellingen wet het geval is. Zou het niet in de rede liggen om  ook hier 
alsnog een taakstellende bezuiniging van 10% op te leggen. Deze kan dan woorden 
ingezet om onderdelen uit programma 7 te kunnen financieren. Het CDA overweegt 
hiertoe een amendement in te dienen.  
 
 
Programma 7 Sociale voorzieningen en Maatschappelijke 

dienstverlening 
 
Voorzitter, de aflopen tijd verzetten zowel de ambtenaren al het college veel werk 
op het gebied van dit programma. Het CDA spreekt haar waardering uit voor dit 
werk. Programma 7 bevat echter de voor het CDA belangrijkste punten. Het gaat 
immers om de punten die, zoals we bij de behandeling van de kadernota in de 
commissie Burger & Samenleving al aangeven, de menselijke maat en het menselijk 
zelfstandig bestaan raken.  Ondanks al het werk en de reactie en antwoorden bij de 
behandeling van de kadernota zijn er drie punten binnen dit programma die volgens 
ons aanpassing en bijstelling behoeven. Het gaat daarbij om dezelfde punten als bij 
de kadernota. Voor alle punten overweegt het CDA een amendement.  
 
Voor wat betreft het wijkopbouwwerk zijn en blijven wij van mening dat het 
duidelijk is dat er een herbezinning moet komen omtrent de inzet van bestaande  
functies als het wijkopbouwwerk. Maar zolang er geen goede uitgangspunten zijn 
geformuleerd of kaders zijn gesteld, is voor het CDA niet duidelijk welke bezuiniging 
haalbaar is.  
    7 

 

http://www.duiven.cda.nl/


                          CDA Fractie 
         P/a Heggewikke 20 

                                        6922 GH  Duiven 
                                        tel. 0316 – 280 203 
                                        www.duiven.cda.nl 

       Duiven 

  
Het CDA heeft het wijkopbouwwerk hoog in het vaandel staan, juist omdat hier in 
het kader van overheids- en burgerparticipatie winst in te behalen is.  2015 is een 
overgangsjaar. Het CDA wil dat het buurtopbouwwerk binnen de transformatie van 
het Sociale Domein voldoende kansen krijgt om te komen tot nieuwe 
samenwerkingsvormen. Het welzijnswerk heeft zich in de afgelopen 10 jaar 
ontwikkelt tot een sterke lokale speler met alle samenhang binnen vrijwilligersland 
van dien. Innovatieplannen zonder onze eigen lokale speler zien we als verloren 
kapitaal. 
 
Ook de maatjesprojecten krijgen te maken met een taakstellende bezuiniging. Het 
CDA roept het College op de dragende organisaties van Maatjesprojecten heldere 
omvormingsopdrachten mee te geven voor het overgangsjaar 2015. Door het 
omvormen naar een stevige en robuuste organisaties voorkomen we als gemeente 
dat er inwoners geïsoleerd raken of uitvallen.  
 
Bijna tot slot nog de vrijwilligerscentrale. Ook deze organisatie krijgt te maken met 
een korting van 20%. Dit terwijl er in de toekomst in toenemende mate een beroep 
op vrijwilligers gedaan moet worden door de terugtredende overheid. Juist dan is 
het van belang een goede organisatie te hebben die de inzet van vrijwilligers regelt 
en waarborgt. Ook bij de vrijwilligerscentrale speelt weer dat 2015 gezien moet 
worden als overgangsjaar. Dit mag, wat betreft het CDA tot gevolg hebben dan in 
ieder  geval de taakstellende bezuiniging in 2015 alsnog wordt uitgesteld.   
 
Tot slot onder dit programma heeft het CDA nog een vraag over de Liemerse 
Uitdaging Dit initiatief werd vorig jaar al genoemd, waarbij maatschappelijke 
instellingen, ondernemers en vrijwilligers inspelen op praktische behoeften van de 
eigen omgeving.  Deze aanpak past uitstekend binnen het Collegeprogramma, maar 
tegelijkertijd hebben we hier niets meer over vernomen, klopt dat? 
 
Programma 8 Milieu 
 
Bij dit programma stellen we als voorwaarde dat de budgetten onder geen beding 
overschreden mogen worden.  Wat de aanbesteding huishoudelijk rest- en GFT-afval 
betreft gaan wij er van uit dat het afval bij de AVR in Duiven verwerkt blijft worden.  
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 Dit in relatie met het milieuaspect (vervoer e.d.) en het feit dat de AVR in belangrijke 
mate ons ‘stads’verwarming levert.  
 
Programma 9 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting 
2015 moet het jaar worden waarin we als eigenaar van bouwrijpe grond moeten 
gaan merken dat de het broze economische herstel doorzet. Als gemeente bezitten 
we immers nog de nodige gronden voor zowel woningbouw als industrieterrein. In 
dat licht zien wij met belangstelling de bijstelling van het (regionale) 
woningbouwprogramma tegemoet. Uitgangspunt voor het CDA bij deze bijstelling is 
wel een eventueel gevolg voor de gemeentelijke grondexploitaties. Het CDA wil van 
het college de stand van zaken horen. 
 
Sinds 1 november 2014 zijn de vergunningsvrije bouwmogelijkheden voor de 
burgers verruimd. Voor het CDA is nog niet duidelijk welke kwantitatieve gevolgen 
dit heeft voor de vergunningverlening. Om onze kwetsbaarheid op dat punt te 
verminderen is wat het CDA betreft bespreekbaar meer taken bij de ODRA onder te 
brengen. Ook hier wil het CDA van het college haar mening horen.  
 
Programma 10 Sociaal domein 
Voorzitter, ook dit is een van de onderwerpen waar een belangrijk deel uit onze 
samenleving vanaf volgend jaar mee te maken zal gaan krijgen en waar de 
verantwoordelijk wat de uitvoering betreft in het kader van de decentralisaties  op 
het bord van de gemeente komt te liggen.  Tot nu toe horen we geluiden uit de 
samenleving die er op duiden dat er nog geen vertrouwen in een goede afloop is. Dit 
vraagt van het college een grote inspanning om dit in goede banen te leiden. 
Communicatie met vooral inwoners die direct een beroep doen op voorzieningen - 
ook al zijn de financiële middelen beperkt – moet voortvarend worden opgepakt. 
Zoals al eerder gezegd: we willen dat niemand in de kou komt te staan. Het CDA 
roept het college op om samenwerking – zeker met onze buurgemeenten – zoveel 
mogelijk te bevorderen en de meest kwetsbare burger zie het zelf niet kan redden 
te blijven ondersteunen.   
 
 
Voorzitter, ik kom tot de afsluiting. Het CDA is van mening dat het coalitieakkoord 
een goede basis vormt om de kwaliteit van onze samenleving te bevorderen. Dit 
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 kunnen we als gemeente niet alleen, maar dit mogen we ook niet alleen doen. Het is 
en blijft van belang dat we de economische activiteiten blijven bevorderen en 
ruimte geven voor ontplooiing.   De locale economie, waar we trots op mogen zijn, 
helpt ons daarbij. Wij moeten mensen het gevoel van veiligheid kunnen geven maar 
ook oog hebben voor onze toekomst.  Wij willen niet alleen een duurzaam financieel 
beleid voeren maar zeker ook een duurzaam sociaal beleid. Het is de kunst en de 
uitdaging daarin de grenzen op te zoeken zonder dat het een ten koste gaat van het 
ander. En daarin heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Immers, de 
samenleving begint bij jezelf.  
 
Voorzitter tot zover onze algemene beschouwingen. 
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