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Algemene Beschouwingen 2016 

Inleiding 

Naast de snelle veranderingen, vooral ingezet door technologische ontwikkelingen, is de 

wereld om ons heen flink in beroering geraakt het afgelopen jaar. Door oorlogsgeweld en 

economisch uitzichtloze situaties zijn mensenstromen op gang gebracht die het veilige en 

welvarende West-Europa voor nieuwe uitdagingen plaatst. Ook aan de gemeente 

Montferland gaat deze nieuwe realiteit niet voorbij. Voor D66 Montferland zou de gemeente 

moeten kiezen voor een actieve houding om ook voor die doelgroep een passende oplossing 

te bieden en te zorgen voor een goede integratie in de maatschappij en een menselijk 

bestaan in Nederland. 

Landelijke cijfers laten een licht herstel zien van de financiële en economische crisis maar 

het gaat erg langzaam. Verschillende maatregelingen die de landelijke overheid nodig heeft 

geacht om het financiële huishouden van Nederland te hervormen hebben grote invloed op 

de gemeenten. Dit leidt weer tot noodzakelijke hervormingen bij gemeenten. Zo ook voor de 

gemeente Montferland waarbij nu geconcludeerd mag worden dat de kerntakendiscussie van 

het afgelopen jaar nog niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd. 

D66 Montferland staat voor nieuwe groei, meer vrijheid en gezonde overheidsfinanciën. Dit 

betekent dat D66 Montferland kiest voor een nieuwe kritische en structurele discussie over 

het taken- en voorzieningenpakket van de gemeente Montferland. Daarbij kijkend naar 

uitgaven en eerder gemaakte keuzes. Dit zou kunnen leiden tot nieuwe bezuinigingen maar 

nadrukkelijk wil D66 ook graag kijken naar nieuwe mogelijkheden voor groei, groene, 

duurzame groei. Dit als noodzakelijke stap om de begroting echt onder controle te houden 

en een marge te behouden voor de onzekere landelijke maatregelen. Daarmee blijven 

reserves tenminste echt reserves. Dat betekent ook dat we moeten stoppen met 

kiezersbeloften en keuzes durven maken die soms pijnlijk maar noodzakelijk zijn. 

De strategische visievorming die zich aandient, is hiervoor een goed en onderscheidend 

instrument. Wat voor een gemeente wil de gemeente Montferland in 2025 zijn? Waar kiezen 

we voor? En wat betekent dit voor wonen, leven en werken binnen de gemeente? Hebben 

we de moed om keuzes te maken?  

Belangrijke vragen waar D66 Montferland graag aan meedenkt met als uitgangspunten dat 

D66 vertrouwt op de eigen kracht van bewoners en streeft naar een duurzame, harmonieuze 

samenleving, waar plaats is voor alle bevolkingsgroepen, ongeacht religie, nationaliteit, 

overtuiging of sexuele voorkeur..  
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Programmabegroting 2016 

In de programmabegroting 2016 wordt zichtbaar dat zonder onttrekking aan reserves er een 

structureel tekort is. Zoals het college het ook zelf formuleert, het is een kwetsbare begroting 

en om het op de langere termijngezond te houden moeten inkomsten worden verhoogd en/of 

uitgaven worden verlaagd.  

Vooruitlopend op een toekomstige meer structurele discussie heeft D66 Montferland op 

suggesties en vragen op de volgende onderdelen: 

 

01. Relatie inwoners en bestuur 

In uw missie acht u open en uniforme communicatie naar en met inwoners van wezenlijk 

belang. Waarbij u de wijk- en dorpsraden een terechte belangrijke schakel vindt. Toch 

verandert de wijze waarop mensen zich verbinden en zich laten informeren erg snel. De 

ontwikkelingen voor wat betreft communicatiemiddelen laten ook vele andere vormen toe 

waarmee de nieuwe generaties die zich anders verbonden voelen ook bereikt kunnen 

worden. 

Net als u vindt D66 Montferland het zo vroeg mogelijk bewoners betrekken bij beleids- en 

besluitvorming erg belangrijk. Echter zijn wij van mening dat een uniforme wijze van 

informeren niet bestaat of op z’n minst onvoldoende productief is. Het is belangrijk om 

telkens af te vragen wie de belanghebbenden zijn en hoe die het best te bereiken zijn. En dat 

kan sterk variëren, afhankelijk van het onderwerp.  

Vraag: denkt het college na over nieuwe, andere vormen van communiceren met 

burgers naast de wijk- en dorpsraden?  

 

02. Wonen 

Tijdens de bijeenkomst met de gemeenteraad uit Emmerik werden we als raad op de hoogte 

gesteld via een presentatie over het Interreg projectplan over het natuurgebied aan beide 

kanten van de grens. Ook in de begroting 2016 refereert u aan dit plan en merkt hierbij op 

dat hieraan de komende jaren uitvoering wordt gegeven. Behalve de uitkijktoren in het 

Bergherbos bij Stokkum als onderdeel van dit project zijn de verder uitvoeringsplannen niet 

in de begroting opgenomen. 

Daarnaast willen we opmerken dat de wijze van communicatie rondom de Uitkijktoren veel 

onrust teweeg bracht.  

Vraag: heeft verder uitvoering van het Interreg programma nog gevolgen voor de 

begroting en wanneer en hoe verwacht u bewoners en aanwonenden hierover te 

informeren?  
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     05. Leefbaarheid, veiligheid & cultuur 

D66 Montferland steunt het beleid van het college in het streven om gemeentelijke 

accommodaties over te laten nemen door inwoners en het stimuleren van particulier initiatief. 

Zowel in Kilder als in Stokkum zijn bewegingen in die richting merkbaar waarbij de prikkels 

om te komen tot dit soort initiatieven  niet  altijd als positief worden ervaren voor de 

verschillende betrokken partijen. Toch is dit een voor D66 Montferland een goede 

ontwikkeling waarbij het vertrouwen op eigen kracht van mensen en bewoners meer invloed 

geven op eigen leefomgeving samen komen.   

Daarom is D66 Montferland net als bij de begroting van 2015 van mening dat een gemeente 

een initiërende rol zou moeten hebben om verenigingen meer structureel te laten samen 

werken en zo leefbaarheid op peil te houden in kleine kernen. 

Vraag: Neemt het college het initiatief om  verenigingen structureel te laten samen 

werken? Dit met het oog op bezuinigingen, bevolkingsafname en het wegvallen van 

voorzieningen? 

In de begroting 2016 wordt het zogenaamde carnavalspotje niet meer expliciet genoemd. Dit 

verkiezingscadeautje lijkt een beetje uit beeld te zijn geraakt.Dit terwijl er juist nu problemen 

zijn voor jongerengroepen in het Berghse gedeelte om betaalbare accommodaties te vinden 

voor het bouwen van carnavalswagens. Of komt het cadeautje zo net voor de verkiezingen 

van 2018 weer voor de dag? 

Vraag; is er voor deze reservering al een concreet plan? 

     07. Jeugd en Onderwijs 

Onderwijs is de motor voor persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor goed en toegankelijk 

onderwijs is voor een hele samenleving van groot belang. In uw begroting 2016 (en 

vooruitlopend op de raadsvergadering van november)  streeft u ernaar om meer kinderen in 

te laten stromen in de trajecten voor voorschoolse educatie. 

Onlangs is onderzoek bekend gemaakt over de effecten van voorschoolse educatie, beter 

gezegd het uitermate geringe effect van de huidige programma’s. Ook de Tweede Kamer 

gaat daarover in debat.  

Nieuwe inzichten, hoewel Kohnstamm dit al in de jaren 70 bewees, die gevolgen zouden 

moeten hebben voor gemeentelijk beleid. 

Vraag: neemt u in beleidsvorming en uitvoering deze nieuwe inzichten mee?  

Ook in de begroting van 2016 mist D66 Montferland het voornemen om werk te maken van 

jongerenbeleid, zoals wel in het raadsprogramma is opgenomen. Met het oog op de 

toekomst van onze gemeente en het bieden van goede kansen voor wonen, leven, leren en  

werken voor jongeren is een degelijk jongerenbeleid noodzakelijk. U definieert jongeren als 

de bevolkingsgroep van 0 tot en met 18 jaar en daarmee wordt er te weinig onderscheid 

tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Met nadruk vragen wij aandacht voor de jongeren 

juist vanaf de leerplichtige leeftijd. Jongeren in een leeftijdsfase waarin wordt nagedacht over 

leren, wonen, en werken. Ook het luisteren naar die jongeren zou een onderdeel moeten zijn 

van beleid. Jongeren verbinden zich anders dan de oudere generaties en gezocht moet 
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worden naar wijzen waarop ook zij mee kunnen denken over hun eigen toekomst binnen de 

gemeente Montferland. 

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

van jongerenbeleid? 

 

2.2 Algemene dekkingsmiddelen 

Om de algemene reserve op peil te houden wordt er 4 miljoen uit de geblokkeerde NUON 

reserve gehaald. Dit zogenaamde ‘NUON potje’ wordt gebruikt om tekorten te dichten, een 

oplossing voor een actuele situatie. Gelijker tijd lezen we in de begroting dat u zich blijft 

inzetten om de economie binnen de gemeente te stimuleren.  Met het oog op mogelijke 

nieuwe groei, innovaties mogelijk maken en stimuleren ontstaat de volgende vraag: 

Ligt er een visie over de bestemming voor de NUON gelden en is het mogelijk om het 

om te vormen tot een revolverend fonds om duurzame innovatie te stimuleren? 

 

 

 


