
Algemene beschouwingen in voorbereiding op de begroting van 2017 

Geacht college, 

In de perspectievennota geeft u ons inzicht op welke onderdelen het gemeentelijk beleid in uw ogen 

het komende jaar prioriteit dient te krijgen. We danken u voor de duidelijke overzichtelijke nota. 

Hoewel alle financiële gegevens op dit tijdstip nog niet bekend zijn denken we toch dat het goed is 

om de wensen en ideeën van de fracties met elkaar te bespreken. Het gaat om richtinggevende 

uitspraken, immers de begroting stellen we in het najaar vast. De fractie van de Christenunie maakt 

dan ook graag gebruik van uw aanbod te reageren op deze perspectievennota. 

Uw visie op de samenleving en de rol van de overheid daarin steunen we helemaal. U noemt dat 

Vitaal Oldebroek. We vinden dat prima maar hechten meer waarde aan een goede uitvoering van de 

drie genoemde thema’s dan om het etiket dat er opgeplakt wordt. De fractie van de ChristenUnie 

ziet ook de noodzaak om de rol van de dorpscontactambtenaar op te waarderen. In onze contacten 

met diverse dorps- en wijkgroepen krijgen we nogal eens de opmerking dat de deelnemers 

overvraagd worden, in ieder geval voor andere zaken benaderd worden dan wat ze zelf denken te 

willen doen. We denken dat het absoluut noodzakelijk is dat hier sturing aan wordt gegeven. De 

dorpscontactambtenaar is dan de uitgelezen persoon hiervoor. 

De ChristenUnie kan zich vinden in de gewenste beleidsspeerpunten op het gebied van het sociaal 

domein. Bepaalde beleidsnotities moeten nog concreter worden, of zijn nog niet af. De ChristenUnie 

wil het college hierbij graag een aantal accenten meegeven. Bij de totstandkoming van het plan voor 

de mantelzorgers wil de ChristenUnie het belang voor de respijtzorg benadrukken. Het is bekend - en 

door de ChristenUnie al vaker benadrukt - dat er over het algemeen een behoorlijk beroep wordt 

gedaan op de mantelzorgers. Respijtzorg is een goed middel om de mantelzorgers hoe dan ook te 

ontlasten. Verder wil de ChristenUnie nogmaals het project Kansrijk Wonen onder de aandacht 

brengen. Kansrijk Wonen helpt voorkomen dat jongeren verder in de problemen raken waardoor een 

beroep moet worden gedaan op duurdere vormen van zorg. Jongeren uit onze gemeente hebben de 

weg omhoog weer gevonden door het verblijf en de coaching van Kansrijk Wonen.  

Verder is de ChristenUnie voor de verlenging van het project Jongeren Op Gezond Gewicht (het 

JOGG). In het buitenland, maar ook bijv. in Zwolle zijn de effecten van dit project bevredigend. 

Jongeren zitten beter in hun vel en de preventieve maatregel voorkomt hogere uitgaven in de zorg 

op latere leeftijd. 

 Ook wat betreft de werkeloosheid met name bij de jeugd, de Nuggers en mensen met een andere 

achterstand op de arbeidsmarkt kan wat betreft de ChristenUnie worden ingezet; het voorkomt 

materiële en immateriële armoede. Of hierbij de geplande € 40.000 nodig is, is voor ons nog wel de 

vraag! Kan het college dit nader onderbouwen? 

Duurzaamheid ligt de ChristenUnie na aan het hart en dit heeft dan, zoals u begrijpen zult, onze volle 

belangstelling. Er zijn al veel goede stappen gezet maar wat wij missen is een integrale visie op het 

geheel. Recentelijk is in RNV verband de regionale routekaart naar een klimaatneutraal 2050 



afgerond, nu moet er een vertaling plaats vinden naar lokaalniveau. Belangrijk is met elkaar vast te 

stellen welke stappen er genomen moeten worden, en in welk tempo. Een uitgewerkt plan zal ook 

moeten dienen als basis voor het begroten van duurzaamheidsmaatregelen voor de komende jaren. 

De noodzaak om naar een klimaat neutrale toekomst te streven is ondertussen wel duidelijk, dit zal 

om ambitieuze keuzes vragen en onze politieke agenda voor de  decennia beheersen!  Vraag: deelt 

het college deze gedachtegang? 

U maakt melding van het opstellen van de gemeentelijke woonvisie. Wat ons betreft mag dat wel 

met wat meer ambitie. Er is absoluut (mede door de huisvesting van vergunninghouders) behoefte 

aan huurwoningen in onze gemeente. Prestatieafspraken met de woningcorporaties moeten dan ook 

zo snel mogelijk worden gemaakt. U wilt een blijverslening invoeren voor senioren die langer 

zelfstandig willen blijven wonen, wij hechten veel meer waarde aan het uitbreiden van het aantal 

seniorenwoningen voor deze doelgroep. Gelukkig heeft de wethouder gezegd dat de opmerking dat 

dit een intentie was een verschrijving is en dat dit nog steeds een intentie is. Graag horen we wat de 

concrete plannen zijn voor 2017.  

Over het bedrijvenpark H2O schrijft u: “binnen onze mogelijkheden zetten we ons maximaal in”. Het 

is ook voor ons een belangrijk dossier wat maximale aandacht verdiend. Lezen we hier dat u twijfelt 

of uw mogelijkheden wel voldoende zijn? Dan horen wat graag. 

Het College somt voor nieuw beleid een bedrag op van 481.250 euro. Daar komt zeker nog een 

bedrag bij t.a.v. bedrijfsvoering (pagina 14) waarvan de hoogte op dit moment nog niet bekend is. De 

700.000 euro aan precariobelasting en de extra 650.000 euro van VITENS wordt als dekking gebruikt 

om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Of de rechter de heffing van de precariobelasting wel 

zal goedkeuren en het voornemen van VITENS dat ze de heffing (gedeeltelijk) zal doorberekenen aan 

de inwoners van Oldebroek, doet bij ons de vraag rijzen of we onze financiële positie op deze manier 

wel voldoende bewaken. 

Het komt ons niet goed over als de burgers van Oldebroek extra moeten opdraaien voor de 

precariobelasting  op Vitens.  We willen er dan ook voor pleiten om een compensatiemaatregel te 

ontwikkelen. In de ambtelijke toelichting over de precariobelasting werd ons geadviseerd om dit niet 

te doen voordat het geld binnen is. Wat ons betreft mag deze voorzichtigheid ook wel in acht 

genomen worden met het begroten van deze gelden. We hebben al enkele posten genoemd waar we 

steun aan willen geven maar om enige prioritering aan te geven waar niet onze hoogste prioriteit ligt 

noemen we de gelden voor 1. Versterken landgoederen, 2. Klompenpad. 3. Regionale samenwerking. 

Waar we bij de laatste post de opmerking willen maken dat we het belang van de regionale 

samenwerking wel inzien maar wel onze vraagtekens zetten bij het begrote extra bedrag hiervoor.  

We zijn deze bestuursperiode begonnen met het onderzoeken van bezuinigingssporen. Met 

uitzondering van de beheerplannen heeft dit niet veel opgeleverd en zullen dit ook niet meer doen 

lezen we in de jaarrekening 2015. Daar staat ook: “Verder onderzoek naar mogelijkheden voor 

efficiëntere bedrijfsvoering is een continu proces”. Wat ons betreft mag dat wel met meer ambitie en 

resultaat. Graag horen we een reactie van het college hierop.  

We zien uit naar uw reactie en wensen uw college, alle medewerkers, maar ook de leden van de 

Raad, Gods zegen toe en wijsheid om met elkaar de goede dingen te doen voor de samenleving. 


