
Voorzitter,  

Dank aan de ambtenaren die, ondanks de nog steeds beperkte mankracht in onze gemeente, en de 

bizarre tijd waarin we nu leven, toch een overzichtelijke en duidelijke begroting hebben kunnen 

realiseren.  

Eveneens dank aan de griffie die deze manier van vergaderen, helaas, weer heeft doen mogelijk 

maken en uiteraard dank aan het college voor het overzicht wat wij vanavond met elkaar bespreken. 

Ik vind het ingewikkeld , om het steeds over geld, geld verdelen, kosten maken, kosten uitgeven te 

hebben als we leven in de tijd waarin het vooral gaat om onze naasten. Gezondheid. Leven en dood. 

Leven in vrijheid of eigenlijk; leven in steeds minder vrijheid. Toch is het van belang dat wij, als Raad 

en als gemeente, onze financiën op orde hebben én houden. Stabiliteit en voorspelbaarheid is 

essentieel in tijd waarin niks meer zeker is. 

En dat hebben we. We hebben het op orde en naar mijn weten is dit al Jaren zo. Financiële stabiliteit 

kunnen wij onze inwoners bieden en dat is in deze tijd van groot belang. 

Vooruit kijken echter ook! 

Wij ,als gemeente, hanteren al lang om dezelfde werkwijze en dit gaat goed. De tijd van nú vergt 

echter een andere aanpak. Er moet een vooruitziende blik komen, een actieve rol; laten we niet 

wachten tot ons iets overkomt maar voorsorteren op dat wat mogelijk gáát komen. 

Ik zie deze ,laat ik zeggen afwachtende of mogelijk veilige houding , terug in bijvoorbeeld de 

oplaadpunten. Natuurlijk;  D66 is verheugd dat ook Zaltbommel kijkt naar de ultiem gezonde 

mobiliteit; masterplan fietspaden, uitbreiding van de fietsenstalling bij het station, het snelfiets pad 

naar Den Bosch; al deze acties staan in deze begroting opgenomen en maakt ons gezonder, de lucht 

schoner en levert lokaal winst op. We missen echter het stimuleren van het gebruiksgemak van de 

elektrische fiets in de onze gemeente. Oplaadpunten staan er wel maar het lijkt alsof de gemeente 

het meer laat gebeuren ipv dat we hier eigen ideeën over hebben; dat is een beetje de strekking van 

de gehele begroting. 

Bij het openbaar vervoer bijvoorbeeld staat; ‘het huidig niveau in stand houden’ Dat is zeker een 

minimum, maar hier spreekt geen ambitie uit. Wat zijn de ambities van de gemeente om het 

openbaar vervoer op termijn te verbeteren? 

D66 leest verder dat het onjuist aanbieden van huisvuil en verspreiden van zwerfafval zoveel 

mogelijk beperkt dient te worden. Onder het kopje ‘Hoe dit gaat gebeuren’ is dit echter niet terug te 

vinden. 

Verder in het stuk staat dat er kostenbesparend wordt gewerkt door zwerfvuil op te laten halen door 

groepen en verenigingen etc en dat nu doordat de subsidie wegvalt , er een nadeel ontstaat. 

Kan de wethouder aangeven wat nu het idee is om het zwerfafval in onze gemeente te gaan 

verminderen en hoe verhoudt zich dit tot de financiën die hiervoor zijn gereserveerd? 

Huisvuil is belangrijk in onze gemeenten maar er zijn ook mensen die geen huis hebben; 

 

 

 



Er wordt in de begroting aangegeven dat het geld wat door het Rijk is vrijgemaakt voor het 

verkleinen van dak en thuislozen wordt toegevoegd aan het social domein. Daar zijn wij blij mee. Wel 

zijn we benieuwd of de wethouder kan aangeven hoe de situatie rondom dak-en thuislozen is in de 

gemeente en of hoe de financiën zich daar toe verhouden. Wordt hier ook naar de nabije toekomst 

gekeken? 

D66 moet toegeven dat wij het als gemeenten zijnde , goed doen als we kijken naar de inzet van onze 

wijkteams. Buurtzorg en buurzorg jong houden zich krachtig staande in de golven van de transitie die 

maar niet lijken te stoppen. Maar ook hierop zal men moeten anticiperen op allerlei aspecten die 

nieuw zijn, de we niet kennen. Toenemende armoede, toenemende taalachterstand en daardoor 

mogelijk meer ongelijkheid onder onze inwoners.   

We zijn daarom dankbaar dat de inclusie agenda is opgenomen in de begroting maar enigszins 

teleurgesteld dat we hem weer terug zien ipv dat hij al gerealiseerd is. Het lijkt soms alsof structurele 

veranderingen binnen dit domein zeer traag verlopen.  

Dat geldt ook voor het Kompas , hier heeft PvdA / GL zojuist vragen over gesteld zodat deze 

organisatie ook volgend jaar weer hun geldstroom ontvangt en hun werk kan voortzetten 

Mooi dat er hard wordt gewerkt aan woningvoorraad; er wordt gebouwd op veel verschillende 

locaties tegelijk. Met het oog op anders, nieuw; hou oog voor flexibele woonvormen; steeds meer, 

ook oudere singles die samen willen wonen. Zou mooi zijn als de gemeente hierin zou kunnen 

faciliteren ; Het toestaan gedeelde bewoning zonder dat er sprake is van verkamering zou voor de 

toekomst uitkomst kunnen bieden als mensen straks nog moeilijker een woning kunnen financieren. 

D66 leest ook dat er volgend jaar een nieuw water – en rioleringsplan wordt opgesteld. Mooi dat hier 

al op wordt voor gesorteerd. Zoals beschreven staat gaat onze gemeente over de afvoer van het 

hemelwater en de regulering van ons grondwater en het verplaatsen van het ‘’vieze’’water wat wij 

als inwoners met ons mee brengen; allen van belang voor zowel mens als natuur.  Het waterschap is 

verantwoordelijk voor de zuivering van ons stedelijk afvalwater. Ook niet geheel onbelangrijk. 

Helaas komen er elk jaar komen er door middel van illegale lozingen best wat schadelijke stoffen in 

ons afvalwater terecht. Het zuiveren hiervan wordt steeds complexer en dus duurder. 

De verantwoordelijkheid  van het toezichthouden en handhaven zodat deze illegale lozingen niet 

plaatsvinden ligt dan weer bij de gemeente. Zoals u hoort; de verantwoordelijkheden liggen 

verdeeld. Ingewikkeld. Daarom is een samenwerking tussen de gemeente en het waterschap echt 

van belang  

Onverwachte verontreinigingen door illegale lozingen worden daardoor snel opgepakt. Met een 

nauwe samenwerking kan de gemeente snel geïnformeerd worden van deze illegale lozing en 

handhavend optreden. Als er aanhoudend een samenwerking is tussen het waterschap en de 

gemeente, ipv steeds achteraf pas de reageren, kan er sneller worden opgetreden. 

Ik zou de wethouder willen vragen of deze vorm van samenwerking oftewel zo’n afvalakkoord als 

schriftelijk in een beleidsstuk is vastgelegd en zo nee, ik heb het namelijk niet kunnen vinden, of hij 

dit alsnog wil laten opnemen. 

 

Dank u wel! 


