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Algemene Beschouwingen Begroting 2021 
 
05-11-2020 
 

Voorzitter, als kersverse voorzitter van de Raad is dit tevens uw eerste begrotingsraad. Een begrotingsraad in 

een nog steeds vreemde periode waarin Covid19 ons leven beheerst. Het is logisch onze aandacht vanavond 

te richten op 2021 en verder. Terwijl we tegelijkertijd onze ogen niet kunnen sluiten voor de huidige 

pandemie, veel mensen strijden immers tegen de gevolgen van de Covid-besmetting. Het legt een flink beslag 

op inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen, zij verdienen onze steun. Toch is het ook goed om 

vooruit te kijken, vooruit met de verwachting van een verslagen virus. Vooruit op basis van ons 

uitvoeringsprogramma ‘Samen bouwen aan Lingewaard’.  

Graag willen we met u kort ingaan op enkele thema’s: de begroting, onze bereikbaarheid, het sociaal 

domein, economie en sport/cultuur/recreatie. 

Voorzitter, we complimenteren College en organisatie met deze heldere en evenwichtige begroting. We zien 

vanuit het meerjarenperspectief een sluitende begroting en dat is een goede zaak. Veel gemeenten hebben 

de groots mogelijke moeite de begroting sluitend te krijgen. Schommelingen in het gemeentefonds en 

oplopende kosten in het sociaal domein zijn daar veelal debet aan. 

Kijkend naar onze begroting moeten we realistisch blijven. We zetten incidenteel geld in en er blijven risico’s 

en onzekerheden. Daar tegenover staat een gezonde algemene reserve en een goede weerstandpositie. De 

risico’s en onzekerheden zijn goed in beeld en verwerkt. Voorzitter dat geeft ons meer dan voldoende 

vertrouwen.  

De keuzes in de begroting voor ontwikkelingen als de Carway, reservering Aloysius en onderhoud wegen 

kunnen op onze volledige steun rekenen. Waarbij we met interesse kijken naar de doortrekking van de A15, 

de voortgang ontsluiting Huissen op de A325 en de parallelweg langs de Betuwelijn. 

Voorzitter, mobiliteit en bereikbaarheid in onze gemeente vragen om creatieve oplossingen. We zitten 

ingeklemd en de broodnodige woningbouw, voor alle kernen, legt een extra druk. Eerst ontsluiten en dan 

pas bouwen klinkt als een echo door Raad en College. Toch is dat nog niet zo eenvoudig, we moeten zorg 

blijven dragen voor ons wegennet met de beperkte middelen die we beschikbaar hebben. Hierbij pleiten we 

voor samenwerking op zowel regionaal, als op kern en wijkniveau. De inzet van de precario voor het 

onderhoud is een goede eerste aanzet, LBL vraagt hierbij wel aandacht voor een structurele oplossing in de 

komende jaren. (Graag een reactie van de wethouder) 

Lingewaard heeft een sterk sociaal beleid, voorzitter, LBL hecht hieraan. En dat met de wetenschap dat het 

een groot beslag legt op onze eigen begroting. Een derde deel van onze begroting (45mlj) reserveren we ten 

behoeve van het sociaal domein. Tegelijkertijd betekent dit, ook in deze moeilijke tijden, dat we grip moeten 

houden op de uitgaven. De ontwikkelingen in de Taskforce zijn daar onderdeel van. Het dashbord, dat we 

tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2021 in juli ook al aanhaalden, kan ons meer inzicht geven op een 

integrale aanpak in het fysieke domein. 
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Voorzitter, we zijn echt tevreden met de aanzienlijke verkoop van gronden op de bedrijventerreinen. Dat 

betekent dat het zwaard van Damocles, afschrijving van een slordige vier miljoen, is afgewend. Dit is meer 

dan een compliment waard. Ook de inzet in de winkelgebieden biedt perspectief,  we pleiten hier al jaren 

voor en zijn blij met de ontwikkelingen vormgegeven samen met de winkeliers. Spijtig is te vernemen dat de 

revitalisering van het bedrijventerrein in Gendt afhangt van het budget dat overblijft bij de Houtakker. Liever 

horen we de bevestiging dat er ruimte voor is. (Graag een reactie van de wethouder.) 

Als laatste onderwerp komen we op sport, cultuur en recreatie. Voorzitter, de uitdagingen voor de komende 

jaren liggen op het terrein van sport en cultuur. De accommodaties voor de binnensport zijn dringend aan 

vervanging toe, waarbij de vraag of de capaciteit voldoende is meer dan gerechtvaardigd is. We zijn tevreden 

met de tijdelijke huisvesting van SGS, en richten ons ook op de eindigheid van deze tijdelijkheid. Dit vraagt 

een integrale visie waarbij Lingewaard Sport bijvoorbeeld een belangrijke gesprekspartner kan zijn. Er is een 

start gemaakt met onze culturele en maatschappelijke accommodaties. Hier is nog een hele weg te gaan dat 

veel zal vergen van alle betrokkenen. We zullen het proces kritisch volgen.  

Tot slot voorzitter, 

Nederland verandert en dat vraagt ook iets van de bestuurscultuur. Inmiddels is in de gemeentelijke 

organisatie de bekende -ja, tenzij ipv nee, maar- steeds meer ingebed. Inwoners willen niet alleen 

geïnformeerd worden of hun mening geven. Zij willen steeds nadrukkelijker meedenken en meedoen. Dat 

vraagt niet om topdownbeleid van raad en college, maar meer om kaders waarin projecten met 

verschillende verantwoordelijkheden vorm krijgen. Verandert hierdoor ook de rol van College en Raad? 

Voorzitter, wij denken van wel. Als voorbeeld noemen we de nieuwe omgevingswet. 

Voorzitter we sluiten af met de woorden: ‘lijn 33 vervolgt zijn weg langs Lingewaardse wegen en huizen als 

ware het 1970, stoïcijns, wat er ook gebeurt’.  

Dank u wel. 
 
Fractie LBL 
Voor een sociaal en veilig Lingewaard 
 
René Derksen, fractievoorzitter 
Margareth Bouwmeister 
Bud Joosten 
Henk Minkhorst 
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