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MET OOG OP DE TOEKOMST; HAND OP DE KNIP! 

Als iemand die in zijn tiener- en studententijd met zeer weinig geld rond moest zien te komen, 
heb ik geleerd zuinig om te gaan met geld dat je te besteden hebt. Met mijn eerste 
vakantiewerk verdiende ik twee gulden vijftig per uur. Met het geld dat ik daarmee verdiende 
moest ik keuzes maken. De verleiding was groot om het geld dat was verdiend, direct uit te 
geven. Dat dat niet altijd even verstandig was heb ik moeten leren. Elke gulden kon maar één 
keer worden uitgeven.  

In feite is het nu niet veel anders. Al heb ik nu de luxe van een eigen huis en kan ik mijn 
kinderen toekomstperspectief bieden. Met het nemen van een besluit over deze begroting, 
besef ik mij dat het ook over bieden van toekomstperspectief aan vele anderen gezinnen gaat.  

De nu voorliggende begroting laat een fors overschot zien. Met het oog op de toekomst is het 
CDA, net als de leerschool in mijn jeugd, zeer terughoudend om dit geld direct uit te geven. 

Ongeacht welke besluiten wij vanavond nemen, zijn er meerdere dossiers die de komende 
jaren om capaciteit en financiele middelen vragen. De begroting geeft ons daarbij een 
duidelijke winstwaarschuwing mee. Benodigde investeringen naar de toekomst toe, 
vragen ons om op dit moment dan ook een hand op de knip te houden. Met die gedachte 
in het achterhoofd hebben wij naar de begroting gekeken. Wij delen hierbij onze visie op 
enkele dossiers. 

Zo staat het CDA achter de ingeslagen weg ten aanzien van positief jeugdbeleid en de 
daarbij horende gezinsgerichte wijkaanpak als ook het lokaal gesloten sportakkoord. Wij 
verwachten op beide terreinen veel van de uitwerking. Wel ogen gemaakte afspraken hier en 
daar nog veel te vrijblijvend. In de komende periode zal duidelijk gemaakt moeten worden hoe 
voorgestelde investeringen ons echt gaan helpen om gezinnen en hun opa’s en oma’s 
toekomstperspectief te geven.  

Dit toekomstperspectief willen wij ook bieden voor onze nieuwe inwoners. Denk daarbij aan 
vluchtelingen, statushouders maar ook het bieden van woonruimte aan mensen in het kader 
van beschermd wonen. Waar nodig willen wij hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Daarbij 
zal een goede balans moet worden gezocht met het aanpakken van krapte op de 
woningmarkt en de passendheid bij de grootte van onze stad.  

In het kader van spaarzaam zijn op onze uitgaven. Het CDA plaatst vraagtekens bij de 
voorgestelde maatregelen in het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (GVVP). Wij 
dienen hierbij twee amendementen in.  

Voor het CDA mag onze stad niet stil komen te staan in haar ontwikkeling. Wij staan dan ook 
achter het regieplan binnenstad en de opgestelde kerkenvisie. Het CDA wil daarbij wel 
opgemerkt hebben dat een aantrekkelijke binnenstad niet alleen over de openbare 
buitenruimte gaat. Daarmee doen wij de waarde van een aantal historische en 
beeldbepalende gebouwen die al eeuwenlang een publieke functie vervullen in onze stad 
tekort. Het CDA wenst dit publieke karakter waar mogelijk te behouden voor de toekomst. Wij 
zijn bereid geld en capaciteit vrij te houden, zodra in de toekomst blijkt dat ook andere partijen 
bereid zijn hierin financieel bij te willen dragen. 
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In deze raad hebben wij het met elkaar regelmatig over inclusie en verbinding. Het CDA ziet 
sport als een belangrijk instrument om dit te versterken. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor de drie 
voetbalverenigingen in onze stad. Los van het belang van duidelijke afspraken met elk van de 
drie individuele verenigingen willen wij hier een oproep doen aan deze verenigingen om ieder 
vanuit hun eigen kracht en eigenheid de samenwerking en de verbinding te zoeken om samen 
in Culemborg stappen te zetten op het gebied van preventie, gezondheid, inclusie en 
sportplezier. 

Het vraagstuk van samenwerking staat niet op zichzelf. De stad kent meerdere initiatieven 
in onze stad waar onze stadsgenoten zich met ziel en zaligheid inzetten voor een ander. Wij 
noemen dan specifiek het Odense Huis, het Hospice, Present en Job Hulp en zijn blij dat 
financiële ondersteuning van de meeste initiatieven is opgenomen in deze begroting. Wel 
missen wij hierin de financiering van het Hospice Nocturne en dienen hiertoe samen met 
andere partijen een amendement in. Het CDA vindt het van belang dat degenoemde 
initiatieven hun inzet voor onze stad naar de toekomst toe continueren. Wel verwachten 
wij dat dit niet de laatste initiatieven in onze stad met een financieringsvraag zullen zijn. 

Het CDA zou graag zien dat er meer samenhang ontstaat tussen deze initiatieven, 
maatschappelijke partners en Elk Welzijn. Samen vormen zijn ons maatschappelijk goud, 
samen bewaken zij de Zorg en het Welzijn in onze stad.  

Het CDA wil voorkomen dat deze maatschappelijk opdracht versnipperd raakt over een 
te groot aantal initiatieven waardoor deze straks niet meer betaalbaar zijn. Als CDA doen 
wij daarom een oproep aan het college om samen met alle organisaties achter deze 
initiatieven het gesprek aan te gaan om  een gezamenlijk plan te maken. Het hoort graag de 
visie van het college hierop. 

Samenvattend en afsluitend zoekt het CDA  graag naar een mogelijke bundeling en 
samenwerking van al die mooie initiatieven zonder dat dat ons in de toekomst structureel nog 
meer geld gaat kosten. Denkend aan dat jochie van twaalf dat ik ooit was. Ook 
gemeenschapsgeld kan maar één keer worden uitgegeven.  

Marco van Zandwijk 
Fractievoorzitter CDA Culemborg 
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TOELICHTING:  

 

Ten aanzien van het GVVP heeft het CDA aangegeven twee amendementen in te dienen. 

Net als vorig jaar staan wij op het punt enkele maatregelen te treffen die op dit moment niet 

onze prioriteit zouden moeten hebben. Ook willen wij samen met de mede-indieners CU D66 

en de VVD voorkomen dat het restbudget van eerder door de raad beschikbaar gestelde 

krediet opgaat aan plannen waar wij als CDA geen voorstander van zijn. Wij willen hiermee 

naar de toekomst toe geld beschikbaar houden voor ingrepen die echt nodig zullen zijn. 

 

Zie ook: Document Culemborg - Ah Amendement CDA CU D66 VVD Programmabegroting 

2022-2025 - Maatregelen GVVP 2022.docx - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)  

En Document Culemborg - Ai Amendement CDA CU D66 VVD Programmabegroting 2022-

2025 - Restant budget uitvoering maatregelen GVVP.docx - iBabs RIS 

(bestuurlijkeinformatie.nl)  

 

Voor het CDA heeft het prioriteit om de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers te 

vergroten. Wij zien nu voorstellen die de verkeersveiligheid niet direct ten goede komen of 

voor nog meer weerstand en onbegrip in de stad zullen leiden. Als voorbeeld noemen wij het 

voorgenomen fietsverbod op de hoofdroute van de Weidsteeg. Ook zijn wij terughoudend 

met verdere investeringen rondom de Vianense Poort. Wij wachten met belangstelling eerst 

de resultaten af van de proef met de afsluiting van de Vianense Poort. 

 

Wij zijn nieuwsgiering naar visie van college op samenhang tussen de vele initiatieven. 

Daarom ook onze oproep aan het college om samen met alle organisaties met deze vele 

initiatieven in onze stad het gesprek aan te gaan om  een gezamenlijk plan te maken. Met 

oog op de toekomst kunnen willen wij een wildgroei aan nieuwe initiatieven voorkomen. 

 

Het financieel perspectief naar de toekomst toe is minder rooskleurig. Zo moeten wij 

rekening houden met nodig aantal financiele risico’s waaronder ook de gevolgen van 

Corona, forse vervangingsinvesteringen voor het KWC, kosten die gepaard zullen gaan met 

de overdracht van de stortplaats van de Avri, het toekomstperspectief van Fair Play, de 

groeiende groep ouderen en de oprichting van een beheerstichting voor de Grote of 

Barbarakerk in onze stad. 

 

We hebben daarbij net een proces van bezuinigingen achter de rug welke heeft geleid tot 

een forse stijging van lasten van onze inwoners. Het CDA wil voorkomen dat wij 

toekomstige tegenvallers straks opnieuw 1 op 1 aan inwoners moeten door 

berekenen. Veel inwoners zien hun kosten en lasten immers stijgen terwijl hun inkomen 

daarbij achter blijft. Voor de inwoners met een koopwoning stegen de lasten per huishouden 

de laatste vijf jaar zo’n € 200,-. Voor huishoudens met een inkomen rond het minimum of 

een klein pensioen is dat een fors bedrag. 

 

Meer informatie over de begroting lees je hier > Agenda Culemborg - Raadsvergadering 

donderdag 11 november 2021 16:00 - 23:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl) 

 

Contact of meer infomatie? 

www.CDACulemborg.nl  

https://culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/a5368ed1-d5c3-4cc8-a742-d96bc4bde2b1?documentId=e5f321d0-9b74-44d8-adeb-4ab134072ea7
https://culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/a5368ed1-d5c3-4cc8-a742-d96bc4bde2b1?documentId=e5f321d0-9b74-44d8-adeb-4ab134072ea7
https://culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/540dba95-f62a-4cd3-8672-19b86ec8e7c2?documentId=7e61754b-5a3d-4e7f-a996-68fff3401a8e
https://culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/540dba95-f62a-4cd3-8672-19b86ec8e7c2?documentId=7e61754b-5a3d-4e7f-a996-68fff3401a8e
https://culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/540dba95-f62a-4cd3-8672-19b86ec8e7c2?documentId=7e61754b-5a3d-4e7f-a996-68fff3401a8e
https://culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/06af6051-ac8b-4fbb-90a5-b5f355f1a176
https://culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/06af6051-ac8b-4fbb-90a5-b5f355f1a176
http://www.cdaculemborg.nl/

