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Beschouwing m.b.t. de Kadernota 2018 

Geachte aanwezigen, 

Vanavond geven we de aftrap voor de laatste financiële jaarcyclus van deze raadsperiode. Daarmee 

vormt deze Kadernota (samen met straks de begroting 2018) het sluitstuk voor beleidsvorming en 

uitvoering gedurende deze raadsperiode. 

Laat ik achterin de Kadernota beginnen. In Bijlage 1, onder de titel Realisatie coalitieprogramma, geeft 

het college een doorkijk van de beoogde en gerealiseerde doelen. En die doorkijk geeft ons in dit 

stadium een tevreden gevoel. Als je ziet wat er al is uitgevoerd, wat er in de pijplijn zit en het geringe 

aantal doelen wat om moverende redenen niet gehaald kan worden, doet dat het CDA deugd. Het 

getuigt van het hoge realiteitsgehalte waarmee deze coalitie de raadperiode is ingegaan. 

Maar laat ik niet jubelen voordat we de finish zijn gepasseerd. We hebben nog een klein jaar te gaan en 

we hebben de piketpalen te plaatsen voor het kalenderjaar 2018. Piketpalen die maken dat een 

volgende raad en een volgend college – hopelijk in dezelfde lijn - een vliegende start kunnen maken. 

Daartoe ligt nu een Kadernota voor, die al net zozeer getuigt van pragmatisme en realisme als dat 

coalitieakkoord zelf. Een Kadernota ook, gebaseerd op een gedegen financieel fundament.  

Immers, financieel sluitend (ook voor wat betreft de meerjarenbegroting); waarin de rentederving van 

Bergerden is verwerkt; waarin rekening is gehouden met de afbouw van de precario-inkomsten; 

waarmee invulling wordt gegeven aan de eerdere besluiten met betrekking tot de revitalisering van de 

Zilverkamp (een oorspronkelijk CDA-speerpunt); met de herinrichting van het gebied Polseweg en met 

een bescheiden personeelsuitbreiding.  

Op personeelsuitbreiding zijn we als CDA altijd scherp, maar vinden dat het college voor de nu 

voorgenomen uitbreiding volstrekt legitieme redenen weet aan te voeren. Wij kunnen deze billijken. 

OK, geconstateerd is dat de belastingcapaciteit voor wat betreft de OZB aan het plafond zit, maar we 

waren toch al niet van plan om die te verhogen.  

Wanneer dit alles gepaard gaat met de constatering dat het weerstandsvermogen op peil is en de 

solvabiliteitsratio gestabiliseerd, mag de conclusie getrokken worden dat het in financieel opzicht 

deugdelijkheid troef is. 

Maar de tijd staat niet stil. Het besef dat er op het vlak van onderwijshuisvesting en instandhouding 

infrastructurele werken nog een tandje bijgeschakeld zal moeten worden; daar staan wij voor open. Bij 

infrastructuur denken wij allereerst aan het aanpakken van het kruispunt bij de Valom en aan een 

veiliger maken van de Ressensestraat. Dit laatste hopelijk in samenhang met besluitvorming in 

samenspraak met Nijmegen over behoud van meerdere ontsluitingsroutes tussen Bemmel en Nijmegen. 

Daarover dient het CDA samen met de PvdA een motie in. 

Mocht er na de genoemde maatregelen nog geld overblijven, verdient ons financiële speerpunt uit het 

coalitieakkoord prioriteit. Het speerpunt dat we ook de financiële positie van de gemeente duurzaam 

gezond willen maken. Laten we niet vergeten dat we per 1 januari jl. met een schuldenlast zaten van 

maar liefst [€ 63,3 miljoen : 46.175 inwoners =] € 1.370 per inwoner. 
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Na de centen nu aandacht voor de actualiteit. 

Het is goed om te merken dat dit college op bepaalde onderwerpen voorop loopt. Denk aan het 

experimenteren met de verkiezingsapp. Denk aan de financiële bijdrage voor de gescheiden inzameling 

van medicijnresten. En denk aan het initiatief van de Stichting Stop, om kinderen op of rond 

bijstandsniveau wat extra kleding en speelgoed toe te stoppen, hier spreekt het sociale hart. 

En dan ons CDA-wensenlijstje op beleidsgebied. 

Er blijven ondanks de in de Kadernota genoemde ambities altijd nog wel wat beleidswensen over. 

Wensen die niet het grote geld hoeven kosten of zelfs kostenneutraal gerealiseerd kunnen worden en 

die voor de Lingewaardse burgers, ondernemers en bezoekers het verschil kunnen maken.  

Wij zijn van mening dat we als gemeente geen of althans veel te weinig gebruik maken van de 

dienstverlening van UiteWaarde, de uitvoerende organisatie van ons Recreatieschap Overbetuwe. Als 

je ziet hoe de recreatieve voorzieningen elders in het rivierengebied - dankzij de inzet van datzelfde 

UiteWaarde - zich kwalitatief onderscheiden van die in onze gemeente, hebben we daar nog een 

inhaalslag te maken. Vandaar onze oproep aan het college om vooral van deze beschikbare expertise 

gebruiken te gaan maken. 

Geconstateerd wordt in de Kadernota dat de omgevingswet steeds meer aandacht gaat vragen. Een 

terechte constatering. Spijtig echter dat de voorbereiding voor de raad vooralsnog niet meer tastbaars 

heeft opgeleverd dan een inspiratie-bijeenkomst met Ko Verdaas.  

“In 2017 wordt een oplossing gezocht binnen het budget voor de Omgevingswet, waarmee een vaste 

medewerker vrijgemaakt kan worden voor het intensievere werk rondom de omgevingsvisie.”; zo valt te 

lezen. Wij zijn blij met dit inzicht. Het wordt tijd om de eerste concrete stappen op het Omgevingspad te 

gaan zetten. Wij hopen oprecht dat nog deze raadperiode de eerste besluiten in de richting van een 

gemeentelijke Omgevingsvisie genomen kunnen worden.  

Wij hopen ook oprecht dat er eindelijk klaarheid ontstaat over de toekomst van Presikhaaf Bedrijven en 

dat de raadscommissie sociaal domein nog in deze raadsperiode de eerste resultaten van haar 

toezichthoudende werk kan afleveren. 

Aangegeven wordt dat de invoering van een nieuwe huisvuil-inzamelstructuur Europees aanbesteed 

moet gaan worden. Maar naast de afvalinzameling komt ook de aanbesteding van de afvalverwerking 

op de rol. Die twee activiteiten kennen een onderlinge samenhang. Wij hopen dat deze raad nog een rol 

kan spelen in de evaluatie van het afvalstoffenbeleid om daarmee de basis te leggen voor beide 

aanbestedingen. Ook op dit vlak valt er qua duurzaamheid nog succes te boeken. 

Gezien de inmiddels lange aanlooptijd, zou het ook heel prettig zijn wanneer nog deze raadsperiode een 

besluit over windenergie, zonnepark en warmtenet genomen worden. Dit zeg ik in het besef dat voor de 

laatste twee de besluitvorming vooral aan anderen is en Lingewaard hierin slechts kan faciliteren. 

Wanneer dit alles vóór maart 2018 zijn beslag krijgt, is het CDA ervan overtuigd dat wij dan heel 

tevreden deze raadsperiode kunnen afsluiten. 

CDA Lingewaard; Harrie Arends, Boukje Raes, Jacqueline Leenders en Henk Gertsen. 


