
 

 

Naar een toekomstbestendige Overbetuwe 

Over reizen en bestemmingen 

 

 ‘I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my  

sails to always reach my destination’ (Jimmy Dean) 

 

‘One's destination is never a place but rather a new way of  
 
looking at things’ (Henry Miller) 
 

 

Voorzitter, collega’s, 

Het aanhalen van gezegden en citaten om een standpunt te verduidelijken kan een gevaarlijke exercitie 

zijn. Dat iemand ooit iets gezegd heeft of dat iets al heel lang als wijsheid wordt beschouwd zijn geen 

garantie voor zinnigheid, soms integendeel. En toch neem ik vanavond die risico en laat ik me inspireren 

door twee auteurs die zich uitgelaten hebben over de thema’s ‘richting’ en ‘bestemming’. Ze komen 

vanzelf langs tijdens mijn betoog. 

Want daar gaan we vanavond over hebben, voorzitter, tenminste wat het CDA betreft: waar staan we 

als gemeente, waar gaan we naartoe en hoe doen we dat?  

De kadernota 2015 die we vanavond bespreken is een bijzondere uiteraard, als eerste vertaling van het 

coalitieprogramma van CDA en D66 die na de recente verkiezingen tot stand is gekomen. En om u niet te 

lang in het ongewisse te laten: het CDA is tevreden met de manier waarop het College  - gegeven de 

huidige omstandigheden – is begonnen aan die vertaling. Daarom wil ook graag het College vragen om 

de werkorganisatie hartelijk te bedanken voor de hoeveelheid werk dat ze in korte tijd verricht hebben, 



inclusief het naar behoren beantwoorden van een zeer groot aantal technische  vragen. Dat geeft ‘de 

politiek’ de gelegenheid om zich op de hoofdlijnen van deze Kadernota te kunnen richten. 

Voorzitter, de titel van het coalitieakkoord luidt: ‘Durven, Doen en Doorzetten’. En als we naar de 

afspraken kijken die daarin zijn opgenomen, worden die kreten dubbel en dwars waargemaakt. Ik noem 

4 thema’s: geen duur Huis der Gemeente, voorzieningen voor de kernen, financieel huishoudboekje 

(weer) gezond maken, ombuiging sociale sector: heldere en duidelijke afspraken! Het coalitieakkoord 

bevat nog veel meer, maar ik zal me in het vervolg om deze 4 hoofdthema’s concentreren. 

Voorzitter, collega’s: de Kadernota is geen eindstation, maar een vertrekpunt: daarin wordt een richting 

aangegeven, een richting die ook rekening dient te houden met omstandigheden (economische 

conjunctuur, keuzes uit het verleden, landelijke politiek) die niet onder controle zijn van de huidige 

coalitie. Zoals countryzanger Jimmy Dean heeft geschreven: ‘ik kan niet de richting van de wind 

veranderen, maar ik kan mijn zeilen aanpassen om de bestemming te bereiken’.  

De werkwijze die deze Kadernota ademt, is in lijn met de benadering die het CDA heeft voorgesteld in de 

algemene beschouwingen van de afgelopen jaren. U weet het vast nog wel: ‘Keuzes durven maken’ 

(2011), ‘Verantwoord besturen’ (2012), ‘Kiezen voor de burgers’ (2013). Ik wil in het bijzonder hier de 

kreet memoreren die in de inleiding van de Kadernota 2015 wordt aangehaald: ‘Meer samenleving, 

andere overheid’. Let op: niet ‘minder overheid’! Andere overheid, in ons geval: een wijze van besturen 

die erin slaagt om financieel verantwoorde keuzes te maken en  om op te komen voor de zwakkeren in 

de samenleving. Dus niet: mensen aan hun lot overlaten (een veel te vaak impliciet gehanteerde 

betekenis van ‘zelfredzaamheid’). Niet kil bezuinigen, maar middelen bewuster dan voorheen op de 

juiste plek laten terechtkomen.  

Met deze doelen in het achterhoofd constateert het CDA dat deze Kadernota een prima vertrekpunt is. 

Laat ik zoals aangekondigd op een 4-tal punten verder inzoomen: 

- Geen nieuw Huis der Gemeente: dat is een hoofdthema geweest voor het CDA de afgelopen jaren 

en het krijgt meteen gestalte in deze Kadernota. Het eerste voorstel voor het gezond maken van 

de Algemene Reserve is in deze opzicht heel duidelijk.  

Geen nieuwbouw HdG is uiteraard een onderdeel van een bredere visie op Elst Centraal: het CDA 

zal de andere ontwikkelingen goed blijven volgen. Wel zouden we het College alvast willen vragen 

om zo snel mogelijk met hun visie te komen over de toekomstige ontwikkelingen rond de 

huisvesting voor de werkorganisatie, met oog o.a. voor flexibiliteit; 

- Decentralisaties: zoals in de Kadernota wordt geconstateerd: het behoeft inmiddels geen verder 
uitleg hoe cruciaal dit onderwerp is en zal worden de komende jaren.  In de algemene 
beschouwingen van 2013 heeft het CDA de opgaaf geformuleerd als: ‘handen en voeten geven aan 
het sociale domein’. De vorige raad heeft een kaderstellende nota vastgesteld, waarin de volgende 
piketpalen door de raad aan het College zijn meegegeven: 
 

• Het budget dat de gemeente van het rijk krijgt is taakstellend; 

• De extra investering in 2014 en 2015 moet binnen drie jaar terugverdiend zijn; 



• De continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning moet goed zijn; 
 
• Niemand mag tussen de wal en het schip vallen. 
 
En als algemeen beleidsuitgangspunt: “De raad heeft als uitgangspunt bepaald dat de uitvoering 
moet gebeuren binnen de beschikbare middelen. We gaan werken binnen het gemeentelijke 
financiële kader,opgebouwd uit budgetten inclusief kortingen die het rijk ons ter beschikking 
stelt.” 

 

Om met dat laatste te beginnen. We zijn blij dat uit antwoorden op de technische vragen blijkt 

dat de (extra) bezuiniging van 267.000 EUR op de huishoudelijk hulp onderdeel is van de 40% 

bezuiniging door het Rijk. “Uitvoering binnen de beschikbare middelen” betekent wat betreft de 

CDA-fractie dat vanaf 2015 eventuele extra besparingen worden geoormerkt en toegevoegd aan 

de algemene reserve, zodat ze beschikbaar blijven om tegenvallers elders binnen het sociaal 

deelfonds op te vangen.  

Wat betreft de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning, is voor de CDA-fractie allereerst 

van belang dat dat de burgers die zorg en ondersteuning nodig hebben, op een passend wijze 

ondersteuning krijgen. Dat betekent dat er gevraagd zal worden wat mensen in eigen kring 

kunnen oplossen.  

Ook belangrijk is dat bij de toegang de juiste expertise beschikbaar is. In dit kader heeft de CDA 

fractie motie M-17 ingediend. Graag reactie van het College. 

Voorts, continuïteit van zorg aan die mensen die dat nodig hebben is noodzakelijk. We moeten 

voorkomen dat gespecialiseerde instellingen ‘omvallen’, waardoor de continuïteit van zorg in 

gevaar wordt gebracht en/of trajecten worden afgebroken. 

Vraag aan het College: welke maatregelen zijn of worden genomen om dit te voorkomen? En 

hoe gaat het College voorzien in monitoring of de toegang, ook op de juiste wijze wordt 

benut, dat wil zeggen: er ook toe leidt dat mensen de geboden ondersteuning als passend 

ervaren? 

De grootste langere termijn opgave is natuurlijk om daadwerkelijke en goede ondersteuning 
anders te organiseren en daarmee een passende ondersteuning binnen de financiële kaders 
voor onze inwoners te realiseren. Zeker als wij ook in aanmerking nemen wat er ook nog 
financieel op ons afkomt met de participatiewet inclusief Presikhaaf Bedrijven. Wij gaan er 
daarbij vanuit dat het College in het kader van de regionale inkoop er voor zorgt dat tegenover 
de noodzakelijke budgetgaranties ook afspraken worden gemaakt die borgen dat instellingen 
ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen voor die transformatie. Immers ‘minder zorg’ 
leveren is makkelijker dan ‘anders zorg leveren’ en dat laatste is voor onze burgers wel nodig. 
 
En tenslotte: Omdat nog steeds niet helder is hoe die landelijke budgeten er precies uit zien 

kan dit best betekenen dat de Raad uiteindelijk keuzes zal moeten maken (in lijn met het 

bovengenoemde door de Raad aangegeven piketpaaltje: ‘niemand mag tussen wal en schip 



vallen’). Simpelweg omdat er meer dan gedacht geld nodig is voor o.a. WMO, jeugdzorg en 

het zorgen voor werkgelegenheid. 
 

- Financieel huishoudboekje: conform de afspraken in het coalitieakkoord worden in deze Kadernota 

flinke stappen gezet om de gemeentelijke financiën toekomstbestendig te maken. De Stappenplan 

Algemene Reserve is een prima initiatief. Hierbij wil het CDA nogmaals benadrukken (conform 

coalitieakkoord en zoals in de Kadernota op bl. 14 opgemerkt) dat ook de meerwaarde van 

regionale samenwerking goed in de gaten gehouden dient te worden. 

 

Zoals net opgemerkt: er blijven uiteraard onzekerheden over de financiële middelen die 

bijvoorbeeld beschikbaar zullen komen voor de decentralisatieoperatie. Vandaar onze vraag aan 

het College: hoe denkt het College eventuele tekorten die nu niet te overzien c.q. in te 

schatten zijn op te vangen? 

 

- Voorzieningen voor dorpen en verenigingen: ook in dit geval vormt deze Kadernota een goed 

vertrekpunt voor het in de praktijk brengen van de afspraken in het coalitieakkoord. 

Kunstsgrasvelden zijn als nieuwe structurele PNL-post opgenomen en een bijdrage voor de 

renovatie van het dorpshuis Beatrix in Slijk-Ewijk is als eenmalige PNL-post opgenomen. Ook 

(wederom conform coalitieakkoord) is de investering voor een MFC Herveld aan de PNL-lijst 

toegevoged. Graag horen van het College een verder duiding over dit laatste punt (MFC 

Herveld dus). Kunt u iets meer zeggen over de visie die hieraan ten grondslag ligt? En als 

laatste punt: de kadernota stelt op bl. 8 (wederom in lijn met het Coalitieakkoord) dat  t.o.v. de 

relatie met dorpsraden een nieuwe werkwijze toegepast zal worden, door ze meer zeggenschap te 

geven over bestaande budgetten. Kan het College deze nieuwe werkwijze globaal verder 

duiden? 

 

Voorzitter, ik rond af. Deze Kadernota is een goed vertrekpunt, dat noodzakelijk nog de nodige en 

onvermijdelijke onzekerheden bevat. In die zin kan deze Kadernota ‘vastgesteld’ worden,  waar 

‘vaststellen’ niet meer is dan instemmen met een algemene richting.  

Dat is niet raar, want een Kadernota is nog geen begroting, maar een richting om tot een begroting te 
komen. Dat is ook wat dat betreft de belangrijkste boodschap voor het College: stel met deze richtingen 
vanuit de Kadernota een realistische begroting op.  
 
De reis is begonnen, en het CDA kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Wel zullen we  alert blijven, om 

waar en wanneer nodig met constructieve voorstellen te komen om zo onze taak als Raad te blijven 

vervullen. Uiteraard zijn we benieuwd naar de reactie van het College op de ingediende moties / 

amendementen. 

Zoals Henry Miller terecht stelt: ‘Een bestemming is niet een plaats, maar een nieuwe manier om naar 

dingen te kijken’. 

Voorzitter, tot zover eerste termijn. 

 

08-07-2014 
 
CDA Overbetuwe  


