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Voorzitter,
Laten we allereerst onze burgemeester van hieruit van harte beterschap wensen. En aansluitend het college
en de organisatie danken voor een begroting dat pas op de plaats maakt zonder stil te staan. Een realistische
begroting dat duidelijk in het verlengde ligt van de kadernota en waarin de tweede tussentijdse rapportage
is verwerkt.
Het door de raad vastgestelde coalitieprogramma ‘Samen bouwen aan Lingewaard’ vormt hiervoor de
leidraad.
Voor onze inwoners:
Voorzitter, de belangrijkste taak van de gemeente, soms willen we dat nog wel eens vergeten, is een zo goed
en prettig mogelijke leefomgeving in de breedste zin van het woord samen met onze inwoners realiseren.
Daarom is het zo belangrijk met elkaar te constateren dat het in onze kernen goed wonen is. Neem
stimulerende acties als Lingewaard doet, ontwikkeling van dorps- en wijkplannen met inwoners, de vele
initiatieven, de wijkplatforms en het gebiedsgericht werken.
Financiele positie:
Voorzitter, ook de gemeentelijke begroting is dynamisch, om grip op de inkomsten en uitgaven te houden
zijn we voor een groot deel afhankelijk van het Rijk. Daarnaast is het zoeken naar een balans tussen het
genereren van inkomsten, het uitvoeren van de wettelijke taak en het doen van investeringen. Een
voldoende algemene reserve en het goed in beeld hebben van de risico’s is daarvoor noodzakelijk.
Voorzitter, het weerstandsvermogen, een belangrijke graadmeter, is goed (2,71). In elke begroting zitten
risico’s, door deze goed in beeld te hebben en door het nemen van maatregelen heeft het college een
evenwichtige begroting voorgelegd. Voorzitter, we vinden het een verstandig voorstel om een
bezuinigingsparagraaf op te nemen en het voordeel uit de septembercirculaire als extra buffer in het
meerjarenperspectief mee te nemen.
Sociaal domein
In de totale begroting van 112 miljoen komt 40% ten goede aan het sociaal domein, het gaat dan om bijna
46 miljoen. Natuurlijk zijn er ook bij ons zorgen om de betaalbaarheid, juist een partij als LBL hecht aan de
ondersteuning van onze kwetsbare inwoners, aandacht voor onze ouderen, eenzamen en de mantelzorgers.
Een goede ondersteuning middels de WMO blijft voor ons belangrijk, voorzitter, we zien dagelijks hoe het
inwoners helpt. Daarnaast hebben we ook zorg vanwege de tekorten. De taskforce is aan de slag en we
zullen met elkaar nog van gedachten wisselen over de uit de taskforce voortvloeiende maatregelen.
Toerisme
Voorzitter, toerisme is een onderwerp waar LBL steeds aandacht voor zal blijven vragen. Het is een
economische motor, zeker met al het moois wat onze gemeente te bieden heeft. We zijn dan ook bijzonder
geïnteresseerd in de stappen die zijn gezet vanuit het in 2017 vastgestelde beleidsplan ‘De Betuwe, een dijk
van een landschap’. We dienen hiertoe een motie in.
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Duurzaamheid
Duurzaamheid is op alle onderdelen van het gemeentelijk beleid punt van aandacht en afweging. Er komt
veel op onze inwoners af en het is aan ons om duidelijkheid te scheppen. Er zijn inmiddels kaderstellende
nota’s vastgesteld op het gebied van zonne- energie, windenergie en de warmtevisie. Voor LBL is het van
belang dat de keuzes die worden gemaakt in afstemming met partners plaats blijven vinden, maar ook dat
onze inwoners op een goede manier worden betrokken bij het maken van keuzes. Daarbij dient steeds een
afweging te worden gemaakt tussen de mogelijkheden die er zijn om te verduurzamen in relatie tot de
middelen die dit vraagt en de consequenties die dit met zich mee brengt. Gevoel voor realisme is wat ons
betreft noodzakelijk. LBL vindt het van belang dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft daar waar het
gaat om verdere verduurzaming. Het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen is wat ons betreft
prioriteit. Wij zijn benieuwd wat de voortgang hierin is?
Winkelgebieden
Onze winkelgebieden staan onder druk, we omarmen dan ook de plannen om met de
winkeliersverenigingen de winkelcentra van Gendt, Bemmel en Huissen te versterken. Sterker nog, we
hebben daar ook steeds voor gepleit. Om bezoekers uit te nodigen langer te verblijven in onze centra kan
het helpen wanneer het eenvoudiger wordt een toilet te bezoeken. We willen het college door middel van
de Motie ‘Als de nood hoog is’ vragen of het mogelijk is het aantal openbare toiletvoorzieningen in onze
kernen te vergroten en deze zichtbaar te maken via de ‘Hoge-nood app’.
Bereikbaarheid
Mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn voor Lingewaard belangrijke thema’s. In het
Gemeentelijk mobiliteitsplan (GMP) zijn de op stapel staande projecten beschreven. Belangrijke projecten
als bijvoorbeeld de Carway (traject Karstraat Huissen), voorbereiding Dorpensingel, ontsluiting Houtakker en
bocht Kapelstraat Gendt. Voorzitter in dit kader mist LBL toch een voor Lingewaard heel belangrijke
ontsluitingsroute, namelijk de aansluiting op de A325 vanuit Huissen. Wij vinden dat doorgaand verkeer
Huissen niet moet blijven doorkruisen. Graag willen we weten wat hiervan de stand van zaken is.
Woningbouw
Voorzitter tot slot. Woningbouw staat ook bij onze inwoners hoog op het wensenlijstje. We hebben gemerkt
dat de stikstofperikelen niet aan Lingewaard voorbij zijn gegaan. Gelukkig wordt er vol doorgebouwd bij de
eerder gestarte projecten. Toch hebben we zorg bij al die plannen die op de rol staan, immers er moet nog
gestart worden bij de Polseweg, Aloysiuslocatie, Vleumingen, de Poel en bijvoorbeeld nieuwbouw scholen.
Deelt de wethouder onze zorgen en welk perspectief kan de portefeuillehouder de raad meegegeven?
Voorzitter, laten we blijvend bouwen aan een ondernemend, sociaal en veilig Lingewaard.
Dank voor uw aandacht
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