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Voorzitter, 

Meestal tracht ik namens de VVD de behandeling van de Kadernota in een metafoor te plaatsen. 
Vorig jaar was dat met een edelsmid die een sieraad aan het maken was. 

Nu kies ik gezien de snelheid en diversiteit van alle onderwerpen die wij voorbij zien schieten, voor 
de trein, de intercity of de TGV. We zijn zo’n anderhalf jaar geleden vertrokken vanuit ons station, 
passeren kleine en grote plaatsen en vinden onze eindbestemming in maart 2022. Op deze reis 
behandelen we nu de zomernota 2020 en de Kadernota 2021.      

Niet voor niets neem ik het beeld van een vervoersmiddel. Dat heeft te maken met veiligheid en 
energie. Wij zijn voornemens om moties in te dienen over verkeersveiligheid en over een revolving 
fund voor ondernemers die innovatief met energie en/of warmte aan de slag willen gaan. Ik kom 
daar later op terug. 

Collega-raadsleden, de zomer- en kadernota liggen in elkaars verlengde. Logisch want beide 
documenten vinden hun inhoudelijke basis in de coalitie van Doe Mee, CDA en VVD die in 2019 
ontstond. Wat wij als VVD zien is dat de kwaliteit van de producten groeit. Na een wat aarzelend 
begin zie je dat het College zich in de stuurcabine vooraan in de trein, steeds beter op zijn plaats 
voelt. Het College, met de nieuwe stuurman aan boord, ontwikkelt zich meer en meer. En ook de 
service naar de reizigers (lees in dit geval: de inwoners) krijgt een steeds betere invulling. Natuurlijk is 
het soms zoeken, remt de trein soms, haperen de motoren of moet er een andere wissel genomen 
worden. Maar wij zien dat de reis gestaag vordert en steeds soepeler wordt uitgevoerd.   

De VVD-fractie wil, per station, stil staan bij enkele, naar haar oordeel, belangrijke punten.  Wij willen 
alleen de grotere stations aandoen. Een intercity of TGV staat ook immers ook niet stil bij elke 
pittoresk stationnetje. Maar ik wil het wel met u hebben over veiligheid, innovatie, 
inwonersparticipatie, de inrichting van ons landschap en de financiën.  

Op station A staan een dame en een heer ons op te wachten. De heer zit goed in de kleren, heeft een 
klein rond brilletje op zijn neus en maakt een vaderlijke indruk. De vrouw is modieus gekleed, heeft 
halflang donker haar en draagt hoge hakken. Aan hun adres passen twee complimenten. Ten eerste 
over de organisatie. In de wisselwerking met het College ziet onze fractie groei. De investeringen 
voor de ‘basis op orde’ lijken vruchten af te werpen.  Hoewel het in de kern een traject van 
cultuurverandering met daarbij een geheel ander werkwijze is, blijkt dat men ook snel te kunnen 
schakelen in relatie tot de Corona-crisis. Chapeau voor de slagkracht daarin. Dat ook onze gemeente 
last heeft van de invulling van vacatures blijkt uit het feit dat niet alle projecten voortvarend kunnen 
worden opgepakt. Buiten de wendbaarheid van een organisatie is ook dit een blijvende uitdaging 
voor onze gemeentesecretaris.  Een tweede compliment past onze burgemeester. In zeer korte tijd 
heeft hij laten zien een echte burgervader te willen zijn. Dat in voor- en tegenspoed. Is een zeer 
belangrijk punt voor onze burgers. Heel veel werk vindt achter de schermen, in vergaderingen of 
tegenwoordig ook al digitaal plaats. Maar zichtbaarheid en er zijn voor de burgers is enorm 
belangrijk.  

De VVD zou wel graag met u op een beeldvormende avond verder van gedachten wisselen over het 
onderwerp ‘ondermijning’.  Volgens ons is dat overal in het land aanwezig en wij moeten in onze 
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gemeente waken voor het verweven raken van de boven- en onderwereld. Kunt u ons die toezegging 
doen om daar in de Raad met elkaar verder over te praten?   

Op station B staat een slank gestalte met een glimlach op het gezicht en een scherpe blik in de ogen. 
Wonen en bouwen is in hoofdzaak zijn ‘ding’. En dat gaat in verschillende dorpen goed. Er wordt 
doorgepakt waar het kan en accenten gegeven waar het mogelijk is.  Niet alles ligt in de macht van 
de portefeuillehouder. De afhankelijkheid van provincie, waterschap, andere partners en daarbij ook 
de belangen van de inwoners moeten met elkaar in evenwicht worden gebracht. Soms lukt dat en 
soms ook niet. Of nog niet. Toch gaat het in grote lijnen goed. Getuige het aantal opgeleverde 
woningen, de bouwplannen en de bijgestelde raming van de opbrengt van leges. Het grootste 
compliment is echter voor het dossier Kinderdijk. Eindelijk wordt daar integraal naar gekeken. En er 
wordt doorgepakt. En er worden beslissingen genomen. Deze daadkracht spreekt ons aan. Wij staan 
helemaal achter de aanpak.                                                                                                                              
Waar wij helemaal niet blij van worden zijn de ideeën die er mogelijk bij andere partijen leven om als 
gemeente een rol als grondhandelaar op je te nemen. Als er 1 taakveld is waar gemeenten in het 
verleden in de problemen zijn geraakt is het wel het aankopen van warme gronden. Kostbaar en 
risicovol. Absoluut fout. Zet in op waar je wel goed in bent. Denk aan stimuleren, snelle procedures 
bij aanvragen en creatief meedenken met onze ketenpartners. 

Op station C staat een vlot geklede man met een bril van een opvallende kleur. Hij beent driftig heen 
en weer en zal zelf ook wel iets met verkeer hebben. De VVD-fractie wil graag twee punten met hem 
bespreken. Voor onze fractie geldt dat wij vinden dat hij echt bovenop het dossier van de A15 moet 
zitten. Geen tracé door onze polder. Zeker niet. En als de A15 wordt verbreed tot voorbij Gorinchem, 
willen wij dat hij zich hard maakt voor geluidsschermen bij Wijngaarden en bij Schelluinen. Als dat 
mocht lukken, zullen de inwoners van die dorpen u eeuwig dankbaar zijn. Ten tweede leert o.a. de 
casus Groot-Ammers ons dat we meer moeten doen aan de betrokkenheid en het meedenken door 
onze inwoners bij verkeersonveilige situaties in hun dorp. Heel concreet overwegen wij een motie in 
te dienen met de strekking om een digitaal gemeentelijk meldpunt hiervoor in te richten. Dat heeft 
te maken met het Strategisch Veiligheidsplan en het GVVP dat u van plan bent te maken. Ons idee is 
om de inwoners vooral te betrekken in de voorfase. Meldingen vanuit de huidige situatie kunnen 
helpen om goed beleid te maken. Praktijk voedt dan de theorie. Omdenken.  

Op station D staat een blonde vrouw. Ook zij draagt hoge hakken.  Zij ziet er, overdrachtelijk gezien, 
bezorgd uit. En dat herkennen wij. Zorg is ook onze grootste zorg. De worsteling die elke wethouder 
in Nederland heeft met het zorgdossier, valt ook haar ten deel.  Een zeer complex taakveld, veel 
spelers en steeds maar verder oplopende kosten. Recent is voor wat betreft de Jeugd een goede 
beweging ingezet. Naar de voorkant, preventie en waar mogelijk zoveel mogelijk zelf doen. Wij 
steunen dat van ganser harte. Deze wethouder gaat ook over inwonersparticipatie.  Daarom vragen 
wij nadrukkelijk naar het actualiseren van de stad- en dorpskaarten. Niet een update regelen met 
een Dorpsoverleg of belangenvereniging. Maar we moeten juist de grote stille meerderheid 
betrekken in deze slag. Die moet van de bank afkomen. Wethouder onze vraag: hoe wilt u dit vorm 
en inhoud geven?  

Op station E staat een wat bedachtzame heer die van aanpakken weet. Daar zijn de handen een 
voorbeeld van. Hij weet dat de VVD-fractie ook van aanpakken houdt. Alleen de wijze waarop, daarin 
verschillen wij van mening. Dat is zo op het gebied van de Regionale Energie Strategie. Wij zijn niet zo 
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van windmolens, willen inzetten op innovatie en willen daarom een geheel andere curve om het doel 
van 2050 te bereiken. Daarom een vraag en een aankondiging. De aankondiging bestaat uit het 
voornemen om met een motie te komen om een revolving fund te starten voor ondernemers die zich 
willen inzetten om vanuit innovatie naar het vraagstuk van energie en warmte te kijken. Daar….in 
ondernemend Molenlanden liggen volgens onze fractie de grootste kansen om invulling te geven aan 
onze opgave.  Wethouder: hoe kijkt u hier tegen aan?                                                                              
Onze vraag is de volgende: als de RES verder doorgaat op windmolens, hoe zit dat dan met de 
omgeving? Wordt er zoiets gemaakt als een landschapseffect-rapportage? Paradoxaal misschien. 
Maar bij grote projecten wordt er altijd een Milieu Effect Rapportage (MER) gemaakt. Nu doen we 
iets voor het milieu in ons landschap; moet er dan geen Landschaps Effect Rapportage (LER) 
opgesteld worden?  

Dan het laatste station, station F.  De F van financiën. Een goed gesoigneerde heer met opvallende 
design-schoenen staat ons op te wachten. De beide bespreekstukken van zijn hand winden er geen 
doekjes om. Onze dagelijkse portemonnee is niet op orde. Dat is niet gezond. Gelukkig biedt onze 
spaarrekening mogelijkheden. Daar zet deze portefeuillehouder dan ook volop op in. Daarnaast leert 
de Kadernota ons dat het College NIET inzet op lastenverzwaring. Zo moet dat ook in onzekere tijden 
waar de na-ijl-effecten van de Corona-crisis nog niet duidelijk zijn. Dus wat ons betreft: geen 
verhoging van de OZB behalve met de inflatie-correctie. 

Onze boodschap naar het College is om vooral verder te gaan met het ‘zero-based’ opzetten van de 
financiële huishouding en in te zetten op vooruit-bezuinigen. Ook het op-afstand-zetten van zaken 
zoals is gedaan in het voormalige Giessenlanden, biedt kansen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
zwembaden en de voetbalverenigingen. 

Onze voorwaarde is simpelweg wel om te komen tot een gezonde huishoudportemonnee en een 
solide financiële huishouding. Een goede wisselwerking tussen onze ambtenaren en de dienstdoende 
accountant hoort daar wat ons betreft gewoonweg bij.  

In dit verband hechten wij er aan te melden dat we blij zijn met de steun van de Provincie met het 
verzoek aan het Rijk om extra vergoeding te krijgen voor wat betreft de gevolgen van de Corona-
crisis.  Naar onze mening verdient ook de claim op een vergoeding van de noodzakelijke extra kosten 
in verband met het uitstel van de Omgevingswet aandacht. In deze steunen wij het initiatief van de 
gemeente Noordoostpolder.  

Ook vragen wij zijn aandacht om met de grootte van het nieuwe gemeentekantoor rekening te 
houden met de effecten van het meer thuis-werken. Hoe kijkt de wethouder hier tegen aan? 

Voorzitter, het volgende station komt er aan. Nog niet het eindstation van maart 2022. Maar wel een 
belangrijk tussenmoment. Binnenkort stellen we zowel de Zomernota 2020 en de Kadernota 2021 
vast. De VVD-fractie is positief gestemd over beide documenten. Wij zullen nog komen met enkele 
moties; mede afhankelijk van de reactie van het College.     

Met belangstelling wachten wij de inbreng van de andere partijen af.  


