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Inleiding 
Voor ons ligt de begroting 2016. De tweede begroting van deze gemeenteraad. We gaan 
richting halverwege deze raadsperiode waarin gestart is met een nieuwe kerntakendiscussie 
(KTD) met een totale opgave van 2,6 miljoen euro structurele reductie van de gemeentelijke 
uitgaven in 2018. De uitvoering loopt en zal straks gevolgd en bewaakt moeten worden. 
 
Bij volledige realisatie van de taakstellingen uit de KTD en budgettair neutraal uitvoeren van 
de transities zijn de te verwachten begrotingssaldi over de komende jaren positief en is er 
ruimte voor nieuw beleid.  
De grote afhankelijkheid van het gemeentefonds en de onzekerheden m.b.t. de werkelijke 
uitkomsten van de budgettair neutraal gestelde transities beïnvloeden de financiële positie 
van de gemeente sterk; continu inzicht houden in de financiële situatie en tijdig bijsturen bij 
afwijkingen zijn en blijven noodzakelijk. 
 
De technische vragen zijn eerder ingediend en voor de VVD voldoende beantwoord.   
Op deze plek willen we alvast het ambtelijk apparaat, het college, de griffie en de collega-
raadsleden van deze gemeenteraad hartelijk danken voor de samenwerking en spreken we 
het vertrouwen uit dit ook voor de komende periode voort te kunnen zetten. 
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De economische ontwikkelingen  
Na een aantal jaren van economische crisis en stilstand op Europees niveau, en dus ook 
sterk van invloed op de gemeente Montferland, zet het economisch herstel naar verwachting 
de komende tijd door en daarmee hopen we ook dat we verder uit de crisis situatie van 
afgelopen jaren komen. Behoedzaam begroten en gedegen financieel beleid zijn met name 
in perioden van economische teruggang van groot belang. De VVD was en is van mening 
dat de gemeente Montferland de afgelopen jaren verstandige keuzes heeft gemaakt en 
daardoor nu ook van het economisch herstel kan profiteren door aantrekken van de markt. 
Mogelijk wel met een na-ijleffect.  
De onzekere factoren zoals de algemene uitkering, kortingen, gehanteerde verdeelmodellen 
en de risico’s in het sociale domein en de grote afhankelijkheid hiervan in de begroting  
blijven zaken waardoor het jaarlijks lastig begroten is. Bij economisch herstel zal de 
afhankelijkheid van deze posten niet minder worden, het risico van neerwaartse bijstelling 
van de algemene uitkeringen en/of verhogingen van kortingen zal naar verwachting wel 
kleiner worden. 
 
Met betrekking tot de ontwikkelingen in het sociaal domein hecht de VVD aan de budgettaire 
neutraliteit. Gedecentraliseerde rijkstaken mogen niet ten koste gaan van de autonomie van 
de gemeente Montferland en extra lasten voor de inwoners van de gemeente Montferland 
veroorzaken. Door rijksbezuinigingen wordt dit jaar de algemene reserve aangesproken en 
verlaagt de weerstandcapaciteit in een jaar tijd van 1,87 naar 1,03. 
 

Kerntaken 
Politiek is per definitie keuzes maken. Continu afwegen wat belangrijk is voor de gemeente 
en de gemeenschap en nagaan in hoeverre de belangrijke zaken met de beschikbare 
middelen het best kunnen worden uitgevoerd. 
 
Vorig jaar heeft de gemeenteraad obv een eerder gevoerde kerntakendiscussie tot 2,6 
miljoen euro bezuinigingen miv 2018 besloten. De kerntaken van de gemeente zijn opnieuw 
doorgenomen. 
 
Maatregelen zijn in nauw overleg met het maatschappelijk middenveld opgesteld, nu is het 
zaak de geplande maatregelen en daarmee samenhangende gewijzigde invulling van 
gemeentetaken zo snel mogelijk maar ook zo goed mogelijk door te voeren, in nauw overleg 
met de betrokken partijen. 
 

Dienstverlening 
Uit onderzoek naar de dienstverlening naar de burger laat zien dat Montferland het in het 
algemeen goed doet. De verdere uitbreiding van de digitalisering en digitale dienstverlening 
naar de burgers helpt de gemeente om de kosten hiervoor in de hand te houden en het 
service niveau te verhogen. Wel is het zaak dat alle doelgroepen van de Montferlandse 
bevolking hier voldoende in meegenomen worden om te voorkomen dat straks voor een zeer 
kleine groep die nog niet digitaal aangehaakt is, een relatief dure organisatie in stand moet 
worden gehouden. 
 
Neemt het college dit aspect mee in de verdere ontwikkelingen van de digitale 
dienstverlening?  
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Op gebied van communicatie heeft afgelopen jaar laten zien dat er wel wat verbeteringen 
mogelijk zijn; het gaat dan met name om het tijdig communiceren maar ook om 
verwachtingen goed te managen. 
 

Leefomgeving 
Met betrekking tot de verduurzaming van de lokale economie en de energievoorzieningen in 
de gemeente zijn er een aantal initiatieven zoals windmolen(s) op de gemeentewerf. Goede 
ontwikkeling.  
 
Kan het college aangeven of er nog meer verduurzamingsprojecten op de rol, te 
denken aan biomassa, biogas en zonne-energie installaties.  
 
Met betrekking tot afval spraken we eerder over de zogenaamde nul-aanbieders waarna er 
een wijziging in het systeem is bedacht met 6x verplicht betalen en dus aanbieden. De VVD 
was en is geen voorstander van het 6x verplicht betalen voor het aanbieden van afval via het 
vaste tarief. 
 
Kunt u ons informeren over de huidige situatie mbt vermeende nul/aanbieders en zijn 
er mogelijkheden om de verplichte 6 terug te brengen naar bijv 3 ledigingen in het 
vaste tarief. 
  

Economie en toerisme 
De VVD kan instemmen met de plannen op gebied van economie en toerisme. Ontwikkelen 
van bedrijventerreinen, goede infrastructuur, stimuleren van innovatie, lokaal en regionale 
besteding van gelden, nog meer samenwerken met de directe buurgemeenten. Zaken die 
Montferland helpen de lokale economie goed te laten draaien en daarmee de lasten voor de 
inwoners laag te houden.  
 

Leefbaarheid en veiligheid  
Op gebied van leefbaarheid en veiligheid en ook de maatschappelijke ondersteuning is de 
VVD geheel met het college van mening dat dit in eerste instantie een taak van de burgers 
zelf is; men dient zelf de verantwoordelijkheid te nemen en houden voor de leefbaarheid in 
de direct omgeving en daarmee ook voor de veiligheid en het gevoel van veiligheid, die vaak 
samenhangt met de staat van de directe leefomgeving. De regie moet in eerste instantie bij 
de wijk/buurt liggen, de gemeente kan ondersteunen. 
 

Maatschappelijke ondersteuning 
Voor Maatschappelijke ondersteuning is dit ook het uitgangspunt; niet zorgen voor maar 
zorgen dat… de regie niet overnemen maar zoveel mogelijk terugleggen bij de gebruiker / 
cliënt. Het doel is zelfstandig leven en participeren. 
Een maatschappelijk vangnet vanuit de gemeente is aanwezig maar dient alleen als vangnet 
te worden ingezet voor hen die zelfstandig niet verder komen; er moet geen brede 
vanzelfsprekendheid zijn of ontstaan om hier aanspraak op te kunnen maken.  
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Bevorderen gezonde leefstijl en jeugd en onderwijs 
Voor het bevorderen van gezonde leefstijl is naast advies en stimulering van gezonde 
voeding ook het actief sporten van belang. Op gebied van sportaccommodaties en 
speellocaties streeft het college naar een hogere bezettingsgraad. Dit kan zowel de 
exploitatie van de zaal als het stimuleren van de accommodaties helpen.  
De tarieven voor gebruik sportaccommodaties / gymzalen zijn momenteel niet variabel, er 
geldt 1 tarief, ongeacht de dag of het uur dat men gebruik wil maken van de accommodatie. 
 
Is er onderzocht of er meer gebruik van sportaccommodaties wordt gemaakt in 
incourante uren als de prijs voor die uren lager is?   
 
Het leerlingaantal in de gemeente, en dus ook op de scholen loopt de komende jaren sterk 
terug. Hierdoor zal de ruimtebehoefte ook sterk afnemen.  
Dit zal ook de komende jaren zijn weerslag hebben op de huisvesting van de diverse scholen 
De VVD blijft graag tijdig geïnformeerd worden over eventuele ontwikkelingen op dit gebied 
en vraagt het college om pro actief met de schoolbesturen en ook de ouderraden van 
scholen in de kernen in gesprek te blijven. De kwaliteit van onderwijs zal uitgangspunt 
moeten zijn, de huisvesting van onderwijs op termijn dient goed in beeld te blijven zodat de 
uitgaven van de gemeente hiervoor effectief zijn en blijven. 
  

Werk en inkomen 
Op gebied van werk en inkomen blijft het zaak dat zoveel mogelijk mensen zowel 
economisch als sociaal in de samenleving participeren. Waar nodig kan de gemeente hierin 
ondersteunen. Economische zelfredzaamheid is het uitgangspunt. 
Als effectdoel bij armoedebeleid geeft u aan dat meer mensen die daartoe gerechtigd zijn 
gebruik maken van het armoedebeleid.  

De VVD ziet liever dat er gewerkt wordt aan meer economische zelfredzaamheid en 
daarmee voorkomen dat men een beroep moet doen op armoedebeleid. 

Weerstandscapaciteit 
De ontwikkeling van het weerstandvermogen baart de VVD zorgen; een afname van de 
capaciteit van 1,87 naar 1,03 is nagenoeg geheel te wijten aan de lagere buffer om risico’s 
op te vangen en niet aan een toename van risico’s. 

Het is zaak om de reserves bij eerste gelegenheid weer op niveau te brengen en te houden 
zodat de weerstandcapaciteit ook weer op een beter niveau komt 

Grondbeleid 
Het grondbeleid van de gemeente Montferland is volgens de VVD verantwoord en 
realistisch. We zien wel dat winsten lager uitvallen en tevens trager binnen komen; dit 
betekent dat we ook hier de risico’s nauwlettend in de gaten zullen moeten houden. 

 

In de vergadering van 12 november as zullen we nader ingaan op uw voorgestelde besluiten 
met betrekking tot deze begroting	  


