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Voorzitter, collega’s, belangstellenden. Deze kadernota 2020 zal de boeken ingaan met drie memorabele
punten. Alle drie totaal verschillend van aard, maar desalniettemin. Ten eerste, dit zijn de laatste
beschouwingen rondom Kadernota of begroting die mevr Schuurmans als burgemeester en als voorzitter
van de raad van Lingewaard meemaakt. En morgen is tevens de laatste reguliere raadsvergadering. Het zal
wennen zijn….. dank.
Ten tweede de wederopbouw van het Gemeentehuis na de brand in augustus 2018 en ten derde de
landelijke tekorten van gemeenten met betrekking tot de jeugdzorg. Nagenoeg alle gemeenten kampen met
deze tekorten, hoewel het rijk al toezeggingen heeft gedaan om extra gelden over te maken, geeft het toch
stof tot nadenken. Ik kom er nog op terug.
Voorzitter, de Kadernota 2020 is er één waarin belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Noodzakelijk en
verstandig. Met de kanttekening dat de kosten voor de herbouw van het gemeentekantoor in november in
de Meerjarenbegroting 2020-2024 verwerkt gaat worden.
Voorzitter, als we inzoomen constateren we graag dat belangrijke LBL onderwerpen uit het
Coalitieprogramma, uitgewerkt in het College Uitvoeringsprogramma, reeds verwerkt zijn in deze kadernota.
Dus de ambitie van deze raad en het College blijft, ondanks de financiële tegenvallers, onverminderd hoog.
Tenslotte is Lingewaard een levendige gemeente met veel sport, cultuur, grote betrokkenheid van inwoners
en veel bedrijvigheid. En daar hoort ook een luisterende, faciliterende en ondersteunende overheid bij.
Voorzitter, we maken progressie met de woningbouw, een van de speerpunten. Projecten worden
gerealiseerd, zijn in ontwikkeling of worden opgestart. Woningbouw is onlosmakelijk verbonden met
mobiliteit en zeker ook bij de kleine kernen aan de leefbaarheid. We refereerden hier al aan tijdens de
beschouwingen afgelopen november. De ontsluiting van Lingewaard blijft een belangrijk punt en ook hier
zien we positieve ontwikkelingen. De Dorpensingel wordt gerealiseerd, de bochten in de Karstraat worden
aangepakt, de ontsluiting van de Houtakker rechtstreeks op de van Elkweg staat gepland, het onderzoek
naar de parallelweg langs de Betuwelijn van Angeren naar Bemmel wordt onderzocht, de ontlasting van de
Papenstraat in Bemmel en de gesprekken over aansluiting op de A325 vanuit Huissen staan op de agenda.
Met recht goede ontwikkelingen.
Voorzitter, we zijn tevreden met de Taskforce die het college heeft ingesteld om de oplopende tekorten in
de jeugdzorg te onderzoeken en maatregelen op te pakken. Dit is geen Lingewaards probleem, voorzitter,
het is een landelijke tendens. Getuige ook de recent toegezegde aanvullende middelen vanuit het Rijk. Voor
LBL blijft van groot belang dat inwoners die ondersteuning nodig hebben op eenzelfde ondersteuning
kunnen rekenen.
De oplossingen zijn niet alleen in Lingewaard te vinden, oorzaken liggen ook niet alleen in het systeem
verscholen. We hebben het met z’n allen zo goed voor met onze kinderen, onderzoeken leren ons dat de
jeugd in Nederland een van de gelukkigste is ter wereld. En toch constateren we dat heel veel jongeren
lichte en zwaardere steun buiten hun eigen leefomgeving krijgen.
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Voorzitter, LBL blijft op het vlak van Duurzaamheid inzetten op bewustwording en inwoners overtuigen, dat
wanneer zij zelf goede energiebesparende maatregelen nemen, ze goed voorbereid zijn op toekomstige
veranderingen. Daarnaast acht LBL regionale samenwerking als de sleutel tot succes.
Tot slot , voorzitter, heeft LingewaardDoet geleid tot prachtige initiatieven en het realiseren van kleine doch
ozo belangrijke projecten. Afgelopen zaterdag waren we hiervan nog getuige op sportpark Walburgen in
Gendt. Een compliment en goed dat het een vervolg krijgt.

Voorzitter, dan eindig ik. Ook in de aankomende jaren kunnen we een aantal grote belangrijke
ontwikkelingen tegemoet zien: onze buitengebieden krijgen glasvezel, Lingewaard wordt steeds groener, de
revitalisering van de Zilverkamp begint nu echt vorm te krijgen (zonder uiteraard akelige tornado’s), gaat het
met de verkoop van kavels op de bedrijventerreinen voortvarend en openen we het vernieuwde sportpark in
Angeren.

We danken u.
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