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Voorzitter, terwijl we de beschouwing houden met de blik op de begroting 2021-2025 zitten we, zo lijkt het, in
rustiger vaarwater na een hele vreemde periode. Covid-19 heeft er flink ingeslagen. Velen zijn ziek tot ernstig
ziek geworden, verzorgings- en verpleegtehuizen werden vestingen, zorgmedewerkers hebben alle zeilen bij
gezet, Nederland werkte thuis, ouders werden leraar en het bedrijfsleven kwam tot stilstand. En dat met alle
gevolgen van dien. Nu we weer langzaam opkrabbelen en de balans proberen op te maken, met in het
achterhoofd de wetenschap dat het coronavirus nog door de wereld raast, richten wij ons op Lingewaard in
2021.
Voorzitter, vol goede moed en met het nodige vertrouwen. En dat met verschillende onzekerheden op ons
netvlies. Het tekort van 4,7 miljoen als resultaat over 2019 en de 1,4 miljoen in de min in de eerste
tussentijdse rapportage van 2020 maant ons tot voorzichtigheid.
Voorzitter laten we allereerst vaststellen dat een dergelijk negatief resultaat niet alleen voor Lingewaard
geldt. De kosten in het sociale domein (jeugdhulpverlening en consequenties invoering abonnementstarief)
zijn voor nagenoeg alle gemeenten een grote zorg, een beroep op het Rijk om hier passende maatregelen te
nemen is alleen maar belangrijker geworden.
Het is, wat LBL betreft, niet meer dan logisch dat het College in deze kaderbrief de contouren schetst van de
keuzes die in de programmabegroting 2021 zullen worden gemaakt. Zeker met het oog op de onzekerheden
een verstandig besluit. Het voorstel om de opbrengst van de precario in te zetten, zoals het college
opgenomen heeft in scenario 2, kan op onze steun rekenen.
Voorzitter, met de kaderbrief voor ons is het belangrijk te constateren dat het college goed op weg is met
het uitvoeringsprogramma ‘Samen bouwen aan Lingewaard’. Lingewaard is financieel gezond, tegelijkertijd
moeten we constateren dat we met gezond verstand moeten blijven investeren. We kunnen niet alles en,
wellicht nog belangrijk, moeten we strak blijven sturen op onze uitgaven. Voor LBL geldt: het
uitvoeringsprogramma is leidend.
Voorzitter, het is een gegeven dat Lingewaard ingeklemd ligt tussen twee prachtige rivieren/kanaal,
ingesloten tussen een aantrekkelijk dijkengebied met maar een enkele uitvalsweg richting de Betuwe en de
twee grote steden Arnhem en Nijmegen. Een goede verkeersdoorstroming en een adequaat
onderhoudsniveau van onze wegen en fietspaden is daarbij onontbeerlijk. We moeten hoge eisen blijven
stellen aan de verkeersveiligheid. Immers meer woningen, bedrijvigheid maar ook toerisme hebben
gevolgen voor de doorstroming en het onderhoudsniveau van onze wegen. Ook de doorgetrokken A15 gaat
voor Lingewaard als een belangrijke en wezenlijke ontsluiting fungeren.
Voorzitter, net als in de meeste gemeenten in Nederland lijken de kosten in het sociaal domein niet te
begroten. Steeds opnieuw lopen we uit de pas. Het is goed te vernemen dat de door het college ingezette
taskforce op koers ligt voor 2020, op de langere termijn is dat nog een vraag. Wat LBL betreft blijven we pal
staan voor ons voorzieningenniveau en zal, naast het werk in de Taskforce, meer grip moeten komen op de
oplopende kosten. Al veel eerder hebben we met elkaar gesproken over een dashboard als instrument om
meer te sturen op de uitgaven. Graag horen we van de wethouder de stand van zaken.
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Voorzitter, in deze wel heel bijzondere tijd zien we ook mooie dingen gebeuren. In Gendt gaat een grote
wens in vervulling, namelijk de bouw van de nieuwe wijk Vleumingen West, SGS krijgt (nog dit jaar) de mooie
tijdelijke turnhal, de nieuwe velden van Jonge Kracht liggen klaar voor gebruik, de ontwikkeling van de
Aloysiuslocatie in Huissen ligt op koers en in het huisvestingsprogramma onderwijs zijn essentiële stappen
gezet met het vaststellen van de massastudie OBC en het opstarten van de nieuw(ver)bouwplannen voor IKC
het Sterrenbos (Huissen-Zand), IKC de Doornick (Doornenburg) en IKC de Vonkenmorgen (Gendt).
Tot slot , voorzitter, lijkt het ons verstandig het college te vragen om, op basis van een risico-inventarisatie,
een reservering te maken voor de financiële nadelen dat Covid-19 met zich meebrengt (amendement).
Tegelijkertijd doen we een beroep op het Rijk om gemeenten ruimhartiger te ondersteunen in een tijd
waarin gemeenten het zwaar hebben om de begroting sluitend te krijgen.
Voorzitter, we eindigen graag met de woorden: een gezonde en plezierige zomer, pas goed op u en uw
naasten.
Dank u.
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