
 

Algemene Beschouwingen 2015 

Inleiding 

Veranderingen in de wereld om ons heen volgen elkaar snel op. Wereldwijd staan we aan de 

vooravond van grote technologische ontwikkelingen die vergaande gevolgen lijken te hebben voor 

de economie en ons leven en die zelfde economie lijkt ook weer wat op te krabbelen na een crisis die 

ook aan de gemeente Montferland niet is voorbij gegaan.  

In Nederland spreekt koning Willem Alexander in 2013 in de troonrede over een participatie-

samenleving en er gaan per 1 januari 2015 grote zorg taken naar de gemeentes.  Sterke signalen dat 

onze samenleving er anders uit gaat zien. De vanzelfsprekende taak van de overheid moet nu 

worden herbezien.  

Dit is niet de enige uitdaging voor de gemeente Montferland maar er moet gelijke tijd ook structureel 

bezuinigd worden. Deze bezuinigingen zijn noodzakelijk als gevolg van de financiële crisis en als 

gevolg van financieel tegenvallende grote  projecten die de gemeente willens en wetens is 

aangegaan.  Deze bezuinigingen zullen de inwoners hoe dan ook raken. 

Juist nu is het belangrijk dat de raad en het college lef tonen en de gemeente Montferland 

meeneemt in deze veranderingen waarvoor wij staan. Naast lef is visie nodig en moed om ook 

vooruit te willen ondanks  felle tegengeluiden. 

D66 Montferland ziet al deze veranderingen positief tegemoet en ziet ook vooral kansen. Kansen om 

inwoners te stimuleren en te ondersteunen om mee te doen en meer invloed te kunnen uitoefenen. 

D66 vertrouwt in de eigen kracht van mensen. Maar we zullen moeten blijven zorgen voor de 

mensen die het hard nodig hebben daarnaast  onderwijs en cultuur stimuleren en over grenzen 

heenkijken. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om duurzaam met onze 

leefomgeving om te gaan. Een gemeente moet hierin het voortouw nemen.  

Om dit ook financieel mogelijk te maken wil D66 Montferland stoppen met ondemocratische en dure 

samenwerkingsverbanden, zoveel mogelijk gebouwen afstoten en kritisch kijken welke subsidies nu 

echt noodzakelijk zijn.  

D66 Montferland kiest voor een kritische maar coöperatieve opstelling in een gemeenteraad waarin 

één partij zo dominant aanwezig is en daagt deze partij in raad en college uit om lef en politieke 

verantwoordelijkheid te nemen en te tonen. 

 



 

Programmabegroting 2015 

In de programmabegroting 2015 die nu voor ons ligt zijn de trends zichtbaar van de veranderingen in 

de samenleving, ingegeven door veranderende regelgeving en door de noodzakelijke bezuinigingen. 

Deze worden ook met name genoemd. De wijze waarop de programmabegroting is vormgegeven en 

de inhoud is gerubriceerd maakt het document toegankelijk en leesbaar.  

D66 Montferland heeft suggesties en vragen op de volgende onderdelen: 

03. Beheer Leefomgeving 

D66 is verheugd te lezen dat in 2015 werk wordt gemaakt van de busverbinding Doetinchem-’s-

Heerenberg-Kleve-Nijmegen en het optimaliseren daarvan maakt dat jongeren makkelijker studeren 

en werken kunnen combineren met het wonen in onze gemeente.  

Graag blijven wij op de hoogte van deze ontwikkeling via de raadsmonitor. 

Ook geeft u aan veel aandacht te hebben voor het milieu, duurzaamheid en de openbare ruimte. 

Juist bij die fysieke openbare ruimte spelen aspecten als begaanbaarheid en veiligheid. Mensen met 

een rollator, scootmobiel, maar ook ouders met een kinderwagen, stuiten in het verkeer vaak op 

hindernissen. Niet alleen zijn routes die voetgangers gebruiken erg hobbelig door scheve stoeptegels 

en verschillen in tegellagen.  Ook wordt vaak de beperkte ruimte voor de voetganger nog verder 

ingeperkt door geparkeerde voertuigen en het uitstallen van allerlei reclameborden en ander 

(straat)meubilair. Voetgangers en gehandicapten moeten daarom vaak noodgedwongen gebruik 

maken van de rijbaan. Dat kan niet de bedoeling zijn.  

In de begroting heeft u het over de noodzakelijke veilige (school) fietsroutes maar u begroot maar e 

maar één route, die van Loerbeek-Beek. Het ligt in de lijn der verwachting dat er meer scholen gaan 

sluiten binnen nu en vier jaar. Regeren is vooruitzien. 

Vraag: Heeft u concreet aandacht voor de begaanbaarheid van voetgangers en fietsers in de 

openbare ruimte en voor meer (school)fietsroutes? 

 

05. Leefbaarheid, veiligheid &cultuur 

Onderwijs en cultuur zijn belangrijke thema’s voor D66 maar wij beseffen terdege dat met name met 

het laatste veel subsidiegeld gemoeid is. Een goed onderbouwde subsidie aanvraag, het belang van 

de doelgroep en de samenleving en het resultaat moeten uitgangspunten zijn. Niet het automatisme. 

Vraag: Heeft het college voornemens om meer kaders te stellen aan subsidieaanvragen van 

culturele instellingen en verenigingen?  

Verenigingenzijn belangrijk voor de leefbaarheid in kernen. Met de demografische ontwikkelingen, 

de veranderende vormen van gebondenheid en de bezuinigingen staan de verenigingen onder druk. 

De gemeente zou het initiatief kunnen nemen om verenigingen veel meer samen te laten werken dit 



zou een verenigingsraad kunnen zijn aangevuld met de welzijnsorganisatie om te kijken op welke 

gebieden de verschillende verenigingen elkaar kunnen helpen en aanvullen. Veel verenigingen 

hebben gemeenschappelijke belangen. Ze zijn afhankelijk van vrijwilligers, innen contributie, maken 

begrotingen en afrekeningen, beheren een website, organiseren en promoten festiviteiten, hebben 

contact met de gemeente betreffende aanvragen van vergunningen en subsidies. Ook het vinden van 

voldoende vrijwilligers is vaak een probleem. Door gezamenlijk de gemeenschappelijke problemen 

het hoofd te bieden kan dit het voorbestaan van de individuele vereniging bevorderen en zo de 

leefbaarheid in alle kernen mede op peil blijven. Wij vertrouwen op de eigen kracht van verenigingen 

maar vinden dat de gemeente hier het initiatief moet nemen. Juist nu er zoveel ontwikkelingen 

gaande zijn.  

In de begroting zien wij dit niet opgenomen, ondanks het voornemen in het raadsprogramma. 

Vraag: Wanneer neemt het college het initiatief om ook met het oog op de komende 

bezuinigingen, verenigingen structureel te laten samen werken? 

Tijdens de verkiezingscampagne aan het begin van 2014 is het maken van beloftes snel gedaan de 

belofte van 250.000 euro voor de bouw van carnavalswagens deed het goed in de campagne. Dit 

bedrag is nu gesplitst en met een vijfde verminderd terug te vinden in de begroting. Het college geeft 

als doel aan een oplossing gevonden te vinden voor het ruimte probleem van de bouwers van 

carnavalswagens. In hoeverre heeft het college nagedacht over de mogelijkheid om dit probleem te 

koppelen aan de overcapaciteit van accommodaties in eigen beheer, leegstand en voor D66 

belangrijk het jongerenwerk? 

Suggestie: Ga meer structureel aan tafel zitten met jongerenwerk, carnavalsverenigingen, 

eigenaren van leegstaande gebouwen en neem als college het initiatief. Ondersteun en faciliteer 

alleen indien noodzakelijk.  

07. Jeugd en onderwijs 

In dit onderdeel lezen wij dat onder de noemer jeugd de bevolkingsgroep van 0 tot en met 23 jaar 

wordt verstaan. Wij ondersteunen de plannen van het college als het gaat om integrale kindcentra en 

het integreren van onderwijs en zorg voor jeugdigen. Ook de ambitie om te werken aan 

taalachterstand en vroegtijdig schooluitval kan rekenen op steun van D66 Montferland. Goede 

kwalitatieve scholing met aandacht voor individuele leer- en zorgbehoefte betekent dat alle kinderen 

kansen krijgen. Dit is voor D66 een van de belangrijkste kerntaken van de overheid.  

Wat wij echter missen in de programma begroting is voornemens voor de doelgroep jongeren van 

ongeveer 16 tot 23 jaar. In het raadsprogramma is met jongerenbeleid als aandachtspunt 

opgenomen. In de programmabegroting worden jongeren alleen genoemd in combinatie met het 

veiligheidsaspect als het gaat om zorg en overlast. Dit is voor D66 Montferland echt te summier. Wij 

missen een goed onderbouwd jongerenbeleid gericht op de toekomst waarbij de uitdaging ligt in 

jongeren in de gemeente Montferland goede kansen te bieden op leven, wonen, studeren en 

werken. Het is voor D66 Montferland van groot belang omdat dit een belangrijk deel uit maakt van 

een toekomstvisie en de demografische balans. 

Vraag: Wanneer mogen wij van het college een uitgewerkt plan verwachten ten aanzien van het 

jongerenbeleid? 



08. Maatschappelijke ondersteuning 

De missie van het college in dit programma is een missie die D66 Montferland onderschrijft. Zorg 

dichtbij en vertrouwen op eigen kracht van mensen.  

Maar de ontwikkeling naar een participatie samenleving gaat niet vanzelf. Het kan en mag geen 

situatie zijn dat de overheid alles over de schutting gooit bij de burger en zegt; zoek het maar uit we 

moeten namelijk bezuinigen, u kunt het wel zelf. De overgang naar een participatiesamenleving vergt 

zorg en aandacht, de weg van geleidelijkheid en inzet van professionals zoals van het welzijnswerk en 

de zorg.  Mensen langer thuis laten wonen is een goed uitgangspunt maar vraagt vooral nu 

investering in ondersteuning, het opzetten van mantelzorg en vrijwilligersnetwerken. Sociale teams 

moeten leren effectief en efficiënt te samen te werken, professionals moeten anders gaan werken en 

cliënten meer stimuleren problemen zelf op te pakken en inwoners moeten zich bewust worden van 

de veranderingen. Veel zaken die de komende tijd moeten worden opgepakt en waar tijd en helaas 

ook geld in geïnvesteerd moet worden. En dan zijn de contouren van onze samenleving na 1 januari 

2015 als de transities een feit zijn, nog niet geheel duidelijk. Misschien is het spreekwoord, de kosten 

gaan voor de baten uit, hier van toepassing.  

D66 Montferland maakt zich zorgen over de voorgenomen bezuinigingen op de welzijnsorganisatie 

Welcom. Juist een sterke welzijnsorganisatie met een duidelijke taakstelling  kan de overgang naar 

een participatie samenleving versterken en versnellen.  

Vraag: hoe ziet het college de combinatie van meer taken zoals in de programmabegroting 

opgenomen en de voorgenomen bezuinigingen voor Welcom?   

 

 


