Voorzitter, collega’s, college en aanwezigen
Voor ons ligt wederom een kadernota.
Voordat wij hier inhoudelijk op in ingaan, willen wij allereerst een woord van dank uitspreken richting de
ambtelijke organisatie. Ieder jaar is het weer een uitdaging de kadernota binnen de gestelde tijd gereed te
krijgen voor de gemeenteraad. Dank daarvoor.
Een kadernota met vele uitdagingen. Want ondanks een aantal tegenvallers zoals Bergerden en Presikhaaf
Bedrijven, waar ik later op terug kom, heeft het college kans gezien de raad toch een aantal keuzes voor te
leggen en nieuw beleid te ontwikkelen.
Een ieder zal begrijpen dat de keuzes welke het college heeft gemaakt, ons niet onbekend voorkomen.
Immers, deze staan ook in het collegeprogramma. Voorzitter, dan is dit ook een mooie gelegenheid om te
constateren dat er al veel bereikt is. Denk alleen maar aan de 3 mfc´s. In Gendt is Provedentia het stralend
middelpunt van de gemeenschap, de Kinkel in Bemmel staat in de steigers en in Huissen zijn de
verbouwingen van het Stadhues in volle omvang gaande.
Voorzitter, allereerst willen wij ingaan op een aantal onderwerpen vanuit het bestaande beleid waar wij
aandacht voor vragen. Allereerst het sociaal domein. Van transitie naar transformatie. Met die opgaaf is uw
college en uw organisatie bezig. In de afgelopen pa en tijdens de behandeling van de jaartukken is hier ook
al bij stil gestaan. Wanneer we naar de toekomst kijken is onze fractie ervan overtuigd dat de raad zichzelf
goed op de hoogte moet houden van ontwikkelingen en veranderingen binnen deze materie. Dat dit op
diverse manieren kan, is duidelijk. Na het zomerreces zal nader bekeken worden hoe en welke vorm deze
raad zich verder goed kan verdiepen in deze complexe en brede materie.
Voorzitter al jaren zijn er twee grote zorgpunten in begroting en jaarrekening. Enerzijds is dat Bergerden.
Wij hebben daar al een flink verlies op af moeten boeken. Nu is binnen onze fractie een en ander
uitgezocht en het blijkt dat de belastingwet gewijzigd is. Wij hebben de grondprijs bedrijven terreinen
relatief laag in onze boeken staan. Wanneer wij in staat zijn om gronden tegen hogere waarden te
verkopen, moeten wij over die meerwaarde btw betalen. Voorzitter, dat zouden wij toch wel treurig
vinden. Miljoenen afboeken en kun je redelijk verkopen, ook nog eens over die `winst` btw betalen. Wij
dienen dan ook een motie in waarin wij uw college oproepen om hierover van gedachten te wisselen met
de belastinginspecteur.
Voorzitter het andere grote zorgpunt is Presikhaaf bedrijven. Ik kan mij niet heugen dat wij hierover niet
gesproken hebben in enige vorm tijdens een begroting of kadernota. De nieuwe weg welke wij met elkaar
ingeslagen zijn wachten wij af, maar blijven wij zorgelijk vinden. Voorzitter, het gaat immers om zeer
kwetsbare mensen. Daar moeten wij bescherming voor bieden, Dat wij kritisch zijn over de bedrijfsvoering
is van een andere orde. Voorzitter in navolging van Westervoort en Zevenaar hadden ook wij de motie
klaar staan waarin aandacht gevraagd wordt voor een aantal aspecten rondom de oprichting van het WSP.
Dit idee hadden meerdere fracties en deze zelfde motie werd dan ook al door 3 fracties rondgestuurd. Het

moge duidelijk zijn dat wij mede/indiener zijn. Voorzitter wij stellen het op prijs dat deze raad middels een
regelmatige bijeenkomst met de portefeuillehouder goed op de hoogte blijft van de gang van zaken.
Tot slot voorzitter willen wij over het bestaand beleid nog iets kwijt over het groenonderhoud. Ook daar
hebben wij al vaker bij stil gestaan. Deze raad heeft een onderhoudsplan vastgesteld met een bepaald
kwaliteitsniveau. Nu vragen wij ons oprecht af of dit niveau overal gehaald wordt. Ons vallen grote
verschillen op . Zo zien wij verschil in maaien in wijken. Dat kan niet zo zijn. Het niveau groenonderhoud
moet overal in de gemeente gelijk zijn. Wij vragen aandacht van de portefeuillehouder hiervoor. Voorzitter,
wanneer we het over groen hebben, hebben we het ook over de platanen in de Dorpsstraat te Gendt. Dat
hier, mede op verzoek van inwoners, iets aan gedaan wordt, is prima. Maar nu lijkt het of het snoeien van
deze kapitale bomen zonder overleg met winkeliers en bewoners gebeurt. graag een reactie van het college
hierop.
Voorzitter dan stappen wij over naar de keuzes die uw college maakt voor nieuw beleid.
Te beginnen bij de Zilverkamp. In mei 2009 lag het majeure plan Revitalisering Zilverkamp klaar om tot
uitvoer gebracht te worden. Een initiatief waar LBL mee aan de wieg heeft gestaan. Helaas moest dit plan
op dat moment door de financiële situatie afgeblazen worden. Een klein cluster is hierna wel opgepakt.
Inmiddels zijn wij 7 jaar verder en wordt dit “oude” plan opgepakt. Geweldig. Voorzitter, wanneer het 7
jaar geleden al dringend nodig was, kun je wel voorspellen dat het nu nog veel harder nodig is. Voorzitter,
wij roepen uw college op hier heel snel mee aan de slag te gaan en wij horen graag van uw college hoe zij
deze revitalisering vorm gaan geven en hoe de wijk en alle betrokkenen hierbij betrokken gaan worden.
Dan voorzitter, ligt er een voorstel om de subsidie voor de open academie weer terug te draaien en een
jaarlijkse structurele bijdrage van € 41.000,-- te voteren. Voorzitter, dit voorstel heeft ins onze partij tot een
pittige discussie geleid. Immers wanneer je naar de activiteiten van de open academie kijkt, zijn een aantal
van deze activiteiten semi/commercieel. Om cursussen zoals grafiek voor €427,-- of 38 muzieklessen á €
1320,-- verkapt te subsidiëren, daar voelen wij niets voor. Wij zijn op de hoogte dat via de open academie
ook activiteiten vanuit het cultureel platform vorm worden gegeven en dat mede hiervoor de subsidie
nodig is. Voorzitter, toch zijn wij niet geheel gerustgesteld. Om kunst en cultuur op scholen onder de
aandacht te brengen ja, maar geen subsidie voor commerciële activiteiten. Daarom dienen wij een motie in
waarin wij vragen aan het college om in 2017 de raad inzage te geven waar de subsidie voor gebruikt is en
welke resultaten dit heeft gehad.
Tot slot voorzitter spreken wij onze waardering uit dat het college kans heeft gezien om gedeeltelijk
tegemoet te komen aan de wensen van de Lingewaardse Sportraad en er budget wordt vrij gemaakt voor
onderhoud buitensport velden en inventaris binnensportaccomodaties.
Voorzitter, dat was het wat Lokaal Belang Betreft in 1e termijn.
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