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lgemene beschouwingen 
                   programmabegroting 2018 

  9 november 2017 



Algemene beschouwingen – begroting 2018 – D66 Montferland 

Algemene Beschouwingen 2018 

Inleiding 

“Zestien van de zeventien warmste jaren ooit zijn gemeten tussen 2000 en 2017. Er wordt 
sinds 1706 gemeten. 

Code rood; in 27 jaar tijd is 75% van de insecten afgenomen 

Voor de kust van Honduras is een grote plastic soup te zien.” 

Zomaar drie nieuwsfeiten uit de afgelopen weken. Niets nieuws eigenlijk, we weten het 
allemaal al wel en toch….zoals een wetenschapper opmerkte; we koersen als samenleving 
met open ogen en hoge snelheid - Max Verstappen waardig- op een blinde muur af. Een 
angstaanjagend beeld.  

Klimaatverandering heeft grote gevolgen, politiek en economisch. Internationaal, nationaal  
en zal ook onze woon- en leefomgeving raken. Als gemeente zijn we niet in staat om 
klimaatverandering te stoppen maar we kunnen wel meer doen dan we tot nu toe hebben 
gedaan. Het kan en moet meer volgens D66 Montferland. Niet alleen echt proberen om de 
ambitie van het Groenlo akkoord te behalen maar ook als gemeente het goede voorbeeld 
geven en kijken hoe we met regelgeving de gemeente groener kunnen maken. Bijvoorbeeld; 
blokkendozen als bedrijfspanden? Maar dan wel met zonnepanelen op het dak en omgeven 
door groen. D66 komt met een concreet voorstel omtrent duurzaamheid in een motie 

Uiteindelijk is het onze plicht om hier flinke stappen in te zetten. We zijn dit verplicht naar de 
toekomstige generaties. Afgelopen periode hebben we aandacht gevraagd voor jongeren, 
ook hier zijn kleine stappen gezet maar ons inziens nog niet voldoende. Samen met  alle 
andere partijen komen we hier eind november op terug.  

Vanaf het begin van deze raadsperiode heeft D66 bijna elke vergadering aandacht gevraagd 
voor communicatie met inwoners. Bij de Algemene Beschouwingen 2017 heeft de 
toenmalige burgemeester toegezegd dit breed te willen oppakken. Dit is gebeurd en heeft 
geresulteerd in de notitie Maatwerkdemocratie. Ook dit is een stap in de goede richting maar 
D66 wil niet uitstellen, meteen beginnen en wat D66 betreft, is maatwerkdemocratie nog 
maar het begin. 

En dan de begroting. Als gemeente blijven we interen op reserves en zijn er in het sociale 
domein nog een aantal onzekerheden. Nu de economie weer gunstig lijkt is het des te meer 
zaak om de financiële huishouding van de gemeente echt gezond te houden. We zijn er dus 
nog niet. Over de begroting heeft D66 op verschillende programma’s de volgende vragen:  
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Programmabegroting 2018 

Relatie inwoners en bestuur 

De open en uniforme communicatie wordt ook nu weer in uw missie opgenomen maar echt 
vergaande stappen zijn het afgelopen jaar niet gezet. Eigenlijk zou ik de D66 bijdrage van 
vorig jaar hier kunnen “knippen en plakken”. We zijn weer benieuwd naar concrete stappen. 
 
Vragen: 

- Wanneer en hoe gaat u nieuwe communicatiemiddelen inzetten om de communicatie 
met de burger te verbeteren en aan te sluiten bij de huidige wensen? 

- Hoe verhoudt zich het in te richten burgerpanel ‘zorg’ met de sociale raad? 
- Wanneer plant u de evaluatie van het GO Regio Arnhem-Nijmegen? 
- Hoe stimuleert u vroegtijdige betrokkenheid bij nieuwe projecten, zodat er wel 

draagvlak ontstaat? 
  

Ruimtelijke ontwikkeling 

Het in stand houden van het landschappelijke karkater en het natuur- en cultureel erfgoed in 
onze gemeente, staat vaak ook op gespannen voet met economische ontwikkeling. De 
goede landschappelijke inpassing van industrieterreinen is nog ver te zoeken. Een boompje 
als geschenk bij de opening van een pand is wellicht een aardige suggestie maar D66 ziet 
toch meer in voorschrijvende regelgeving.  

De starterslening is een prima initiatief die D66 van harte steunt maar wordt er ook in de 
huurmarkt genoeg rekening gehouden met jongeren als doelgroep?  

Ook vorig jaar hebben wij de vraag gesteld over het Interreg programma we zijn benieuwd 
naar de vorderingen. 

Vragen: 

- Waarom kiest u niet voor 100% landelijkschappelijke inpassing (zoals bij de laatste 
meting) maar voor 50%? 

- Welke concrete maatregelen gaat u treffen voor het landschappelijk inpassen van de 
nieuw te ontwikkelen industrieterreinen? Hoe gaat u de omwonenden hierbij 
betrekken? 

- U kiest voor het faciliteren van ruimtelijke initiatieven in het buitengebied terwijl door 
leegstand inbreiding ook een optie is? 
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- Wat zijn volgens u ruimtelijke initiatieven en wanneer passen deze in het landschap 
en wanneer niet? 

- Heeft u met Plavei gesproken over de huurmarkt van jongeren en gekeken naar 
nieuwe opties? 

- Wat zijn de vorderingen van het Interreg programma ‘Zicht op heden en Verleden’? 
 
 
Beheer leefomgeving 

Uw streven naar het beperken van klimaatverandering wordt nu in de begrotingsdoelen 
neergelegd bij de raadsbrede werkgroep en de AGEM. D66 Montferland ondersteunt dit 
streven. En het is inderdaad goed om bij nieuwe bouwplannen rekening te houden met 
toekomstig wateroverlast.  

Maar het is ook volgens D66 niet ambitieus en concreet genoeg. Om de energietransitie 
richting 2030 - Groenlo te behalen moeten de ambities veel hoger worden gelegd. Ook het 
verminderen van de huishoudelijke restafval hoort hierbij. 

Vragen: 

- Wat beoogt u te bereiken met de uitbreiding van BOA’s als het gaat om handhaving? 
- Welke concrete maatregelen stelt het college zelf voor met betrekking tot het 

beperken van de gevolgen van klimaatverandering? 
- Welke acties onderneemt het college om de bewustwording onder burgers te 

vergroten ten aanzien van het “probleem” klimaatverandering? 

 

Economie en toerisme 

Zoals ook aangegeven in de inleiding en in de Algemene Beschouwingen van vorig jaar, 
tussen economische ontwikkeling in logistiek en toerisme is een precaire balans. Uw doel om 
optimale voorwaarden te creëren voor de vestiging van bedrijven aan de ene kant en  aan de 
andere kant toerisme stimuleren lijkt wel erg ambitieus. Het aantal hotels en overnachtingen 
nemen juist af. 

Belangrijk voor beide ontwikkelingen is de bereikbaarheid. 

Vragen: 

- Welke ambitie heeft de gemeente ten aanzien van recreatie en toerisme? Kortom,  
waar wil de gemeente op in zetten? 

- Welke concrete maatregelen gaat u nemen om het aantal overnachtingen te 
verhogen? 

- Wordt effectiviteit gemeten van promotie activiteiten in het kader van toerisme? En 
zijn er al uitkomsten n.a.v. het effectonderzoek van de NK?  
 
Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl 

Dat sport naast een gezondheidseffect ook een positief effect heeft op sociale binding en 
leefbaarheid onderschrijft D66 Montferland. In deze raadsperiode heeft eerst een 
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kerntakendiscussie geleid tot bezuinigingen bij veel sportverenigingen en accommodaties 
daarna is er gesproken over clustering.  

Vragen: 

- U wilt bezuinigen op de zwembaden maar neemt wel een plan op voor een mogelijk 
nieuw zwembad in Didam? Hoe is dat te rijmen? 

- Hoe stimuleert de gemeente sportverenigingen om een bijdrage te leveren aan 
sociale binding en leefbaarheid en is er sprake van resultaatsverplichting bij het 
verlenen van subisidie?  
 
Jeugd, onderwijs en cultuur 

D66 kan uw missie onderschrijven en is ervan overtuigd dat educatie de sleutel tot 
persoonlijke ontwikkeling is. Ook cultuur educatie maakt daar onderdeel van uit. 

Vragen: 

- Welke concrete maatregelen gaat u treffen om extra ondersteuning te bieden in het 
basisonderwijs teneinde de uitstroom naar speciaal onderwijs te beperken? 

- Welke maatregelen neemt  de gemeente om jongeren te faciliteren en te behouden 
voor de regio, zeker als ze gaan studeren? 
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