
 

 

Programmabegroting 2018 

Raadsvergadering: 6 november 2018 

Voorzitter ..., Voor alles is een eerste keer. Voor mij om als fractievoorzitter hier en nu het 

woord te voeren en voor dit college om een programmabegroting te maken en met de raad 

hierover te spreken.  Een soort nieuwe ronde, nieuwe prijzen…. Naast dat ik een reactie geef 

op de begroting, wil ik het ook hebben over 3 speerpunten van de VVD. Werk, wonen en 

duurzaamheid. Maar laat ik beginnen met de begroting. 

Net zoals bij de zomernota constateer ik dat de programmabegroting erg laat is aangeleverd. 

Het is belangrijk document waar de raad goed de tijd voor moet hebben om dat te 

bestuderen, vragen te formuleren en te stellen en er een mening over te hebben. Ik vraag 

het college dan ook om in de komende P& C cyclussen de stukken ruim op tijd te leveren.  

Voorzitter, we maken ons zorgen over de financiële situatie van deze gemeente. Een tekort 

op de begroting van 2019 van 7 ton, in 2020 van 2,2 miljoen en we teren in op onze 

algemene reserves. We zagen de bijstellingen in de kadernota en in de zomernota. We 

vragen ons af of het college in staat is onze financiën ‘tussen de lijnen’ te houden. De VVD is 

klaar met de overschrijdingen op de begroting. Onze vraag aan het college is : wat gaat u er 

aan doen om de financiële situatie op orde te krijgen en te houden en hoe informeert u de 

raad hier over?  De VVD houdt graag vinger aan de pols. Kwartaalrapportages helpen om 

proactief te kunnen bijsturen. Daarom vragen wij het college vanaf het eerste kwartaal 2019 

een cijfermatige kwartaalrapportage zodat we op tijd signalen krijgen over evt. afwijkingen 

en niet meer verrast worden door kadernota’s, zomernota’s en programmabegrotingen. 

Tevens vragen wij het college vóór het zomerreces de raad inzicht te geven in de financiële 

ontwikkelingen van het eerste half jaar. 

Voorzitter, In deze programmabegroting vraagt het college ook  de financiële middelen voor 

de eerste fase van het project De Zuidflank in Rheden vast te stellen. Een investering van 

ruim 1,5 miljoen euro met jaarlijkse kapitaallasten van € 39.000,-. Omdat bij de vaststelling 

van de structuurvisie, waar de Zuidflank onder valt, de financiële consequenties niet bekend 

waren zou dit nog voorgelegd worden aan de raad. Dat doet het college dus kennelijk via de 

programmabegroting. De inhoudelijke bespreking van de Zuidflank slaan we op deze manier 

over en dat verdient wat de VVD betreft niet de schoonheidsprijs. Maar in 2014 is dit traject 

samen met de inwoners in gang gezet. De burgerparticipatie was groot en de insprekers bij 

de informatieavond waren erg enthousiast. Dat geldt ook voor veel inwoners en toeristische 

ondernemers en zij willen dat dit project snel opgepakt wordt. Om in de toekomst het juiste 

proces te volgen dienen wij een motie in waarbij we aan het college vragen om voor de 

budgetten die vrijgemaakt moeten worden voor de (uitvoerings)plannen uit structuurvisies 

 



een beleidsinitiatief in te dienen bij de kadernota of een separaat raadsvoorstel te maken, 

zodat de raad  hierover een besluit kan nemen. 

Voorzitter, Goed samen leven in Rheden! Dat is waar de VVD voor staat. Voor ons betekent 

dat, dat elke inwoner meedoet, deelneemt aan de maatschappij. Het doet ons goed dat de 

gemeente hiermee op de goede weg is en dat inmiddels al zo’n 100 inwoners met een 

bijstandsuitkering  begeleid zijn naar betaald werk. We roepen het college op om deze lijn 

door te zetten en daar de nodige inspanningen voor blijven te verrichten. 

Goed samen leven in Rheden. Dat betekent ook dat er voldoende woningen zijn, er een 

gedifferentieerd woningaanbod is en dat er een goede doorstroming is op de woningmarkt.  

Zowel lokaal, regionaal als landelijk is vastgesteld dat er onvoldoende woningen zijn. De VVD 

vindt dat ook Rheden moet gaan bouwen naar behoefte. Op de locaties waar er inbreidings- 

of misschien wel uitbreidingsmogelijkheden zijn. Waar is er ruimte in onze gemeente, waar 

liggen bouwmogelijkheden? Dat moeten we nu onderzoeken om op korte en op lange 

termijn woningbouw een kans te geven. Daarom hebben we ook hier een motie voor 

voorbereidt. 

Goed samen leven in Rheden. Dan gaat het ook over duurzaamheid en dat is een van de 

andere onderwerpen die het komende jaar aandacht zal vragen. Daar hoort ook het in de 

toekomst CO2 neutraal worden van onze gemeente bij.  Vanuit het  IPO en VNG wordt 

aangegeven dat de regionale energie strategieën medio 2019 naar Den Haag moeten 

worden gestuurd. Wij zijn erg benieuwd naar de inzet die Rheden zal hebben in het opstellen 

van deze Regionale Energie Strategie. Wij vragen het college hierover op korte termijn 

helderheid te verschaffen. 

Ook zouden wij graag helderheid krijgen van het college over de ruimtelijke impact van 

opwekking van duurzame energie op korte en lange termijn zodat wij in de op te stellen 

gebieds/omgevingsvisies deze ruimtevraag kunnen meenemen. 

Tot slot vragen we aandacht voor het verduurzamen van erfgoed en gemeentelijke 

monumenten. We horen te vaak van inwoners dat er te weinig ruimte is in de regelgeving 

om hun erfgoed of gemeentelijk monument te verduurzamen met bijvoorbeeld 

zonnepanelen of dubbel glas. Bij ons rijst de vraag “Gaat erfgoed voor duurzaamheid of 

duurzaamheid voor erfgoed”.  Wat ons betreft gaat duurzaamheid voor erfgoed. Wij zien 

graag een verruiming van het omgaan met de regelgeving. Op blz.27 van de+ begroting 

willen wij de volgende ambitie toevoegen:  Erfgoed toekomst geven door toestaan 

mogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen. Daar hebben wij een amendement voor. 

Yola Hopmans 

Fractievoorzitter VVD Rheden 


