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Voorzitter, met een vooruitblik op de begroting 2022-2025 lijken we te bekomen van een jaar waarin Covid19 ons leven beheerste. Met de nadruk op –lijken-, immers gelet op de signalen zullen we waakzaam moeten
blijven. Tegelijkertijd constateren we dat dit de laatste kadernota in deze vierjaarlijkse raadscyclus zal zijn. De
oproep aan onze inwoners om in maart 2022 het stembiljet in de daarvoor bestemde stembus te deponeren
zal in de komende maanden steeds sterker gaan klinken.
Voorzitter, de huishoudpot van de gemeente is complex. Met een huishouden van bijna 47.000 personen
vraagt dat een zorgvuldige organisatie en overwogen keuzes. Ook vraagt dat een grote verantwoordelijkheid
van College en Gemeenteraad. Naast de wettelijke taken geeft het College-uitvoeringsprogramma ‘Samen
bouwen aan Lingewaard’ daarin de belangrijkste sturing.
Voorzitter, laten we allereerst vaststellen dat een positief resultaat van €79.000,- over het jaar 2020 goed is
te noemen. De risico’s zijn in beeld en de reserves op orde. We hebben een voldoende weerstandsvermogen
om risico’s op te vangen en de leningenportefeuille zit op een goed niveau. Ook de accountant stelt vast dat
Lingewaard de zaakjes op orde heeft. We spreken dan ook onze dank uit naar organisatie en college.
Kunnen we dan achteroverleunen? U begrijpt, dat kunnen we niet. De meicirculaire laat maar weer eens zien
dat de inkomsten vanuit het Gemeentefonds grillig zijn. In de kadernota heeft het College een sluitende
begroting voor vier jaar weten voor te leggen. En dat met de wetenschap van de moeilijke opgave en de
stijgende kosten binnen het sociale domein, de kosten die de onvoorspelbare Covid-19 pandemie met zich
meebrengt en natuurlijk ook de grote ambitie van dit college en deze raad.
Voorzitter, de recent ontvangen meicirculaire dempt de positieve verwachtingen behoorlijk. De opmaat naar
het vaststellen van de begroting in november ‘21 vraagt realiteitszin. We kunnen met z’n allen wel heel veel
willen, maar ons huishoudboekje kan niet alles aan en vraagt om slimme keuzes.
Voorzitter, het is een gegeven dat Lingewaard ingeklemd ligt in een aantrekkelijk dijkengebied. Met de druk
op de woningbouw wordt de bereikbaarheid en de kwaliteit van ons wandel-fiets en wegennet steeds
belangrijker. We zijn blij met het Gemeentelijke Mobiliteits Plan plus (GMP+) dat we vanavond hebben
vastgesteld. Het is een belangrijke vervolgstap voor een veilig en leefbaar Lingewaard. Dat houdt in het
veiliger maken van rotondes, verbeteren van wegen en anticiperend op het toenemend gebruik van de fiets
ook betere en bredere fietspaden. Daarnaast moeten we ons bezinnen op nieuwe kansen, denk bijvoorbeeld
aan om de uitstekende verbinding lijn 300 beter te bedienen vanuit de kleinere kernen door minibusjes in te
zetten.
Voorzitter, op het sociaal domein ontstaat steeds meer druk door onder andere de vergrijzing. En met de bij
de gemeenten ondergebrachte jeugdzorg blijven de uitgaven onder spanning. De in de taskforce beschreven
maatregelen liggen weliswaar op koers, aldus het college, toch blijven hierin verschillende onzekere
factoren. LBL blijft het kritisch volgen en staat pal voor ons voorzieningenniveau.
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Voorzitter, zorg hebben we over de tarieven van het afval. Welk perspectief geven we onze inwoners als het
gaat om het verwerken van het afval en de daarbij behorende kosten. Immers het is zuur om goed te
scheiden en tegelijkertijd verrast te worden door oplopende tarieven.
In dat licht schrikken we ook van het voornemen de toeristenbelasting te gebruiken om de samenwerking in
de regio, de Groene Metropool, te bekostigen. Wij zijn van mening dat we de verblijfstoerist niet als een
soort ‘melkkoetje’ moeten gebruiken om kosten te dekken die ook maar enigszins aan toerisme gelinkt
kunnen worden. Dus een verhoging van deze belasting is wat ons betreft een doodlopende weg.
Voorzitter, ziet u het al voor u? Alle daken van onze inwoners voorzien van zonnepanelen? In deze raad komt
deze wens regelmatig voorbij en terecht. Wat ons betreft speelt het Energieloket Lingewaard hierin een
essentiële en adviserende rol door onze inwoner te informeren over aantrekkelijke financieringen voor het
verduurzamen van de woning. En…. blijf onze inwoners meenemen en zorg voor mogelijkheden om hen mee
te laten participeren. We achten dit noodzakelijk voor de onontbeerlijke draagkracht.
Tot slot voorzitter, kijken we uit naar de opening van de velden van Jonge Kracht, de start van de sloop en
bouw op de Aloysisuslocatie in het centrum van Huissen, de overhandiging van de eerste sleutel in Plan
Vleumingen in Gendt, de eerste paal in de grond bij de vernieuwing van de onderwijshuisvesting. Maar ook
de start van de ontwikkeling in de Blauwe Hoek in Doornenburg, op het Sportpark van Angeren, de
verplaatsing van Koeltrans Angeren naar het Pannenhuis en woningbouw op de vrij te komen bedrijfslocatie
aldaar en ……… woningbouw op de locatie tegenover de Aldi in Haalderen.
We wensen u allen een gezonde, zonnige en plezierige zomer toe.
Dank u.
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