Algemene beschouwingen 8 november 2018 PvdA-GroenLinks

Een tandje bij op strategische opgaven voor Maasdriel
Voorzitter,
‘De eerste begroting van het nieuwe college’, zo opent de wethouder Financiën
in het voorwoord van de programmabegroting 2019 die we vandaag
bespreken. Met dat als vertrekpunt zal PvdA-GroenLinks vandaag enkele
algemene beschouwingen plaatsen.
Het is ook de eerste begroting die opgesteld is met een indeling die voldoet aan
de nieuwe regels van het Besluit Begroting en Verantwoording. Dat is in heel
goed overleg met onze raadswerkgroep Financiën, die ook nog adviezen van
onze Rekenkamer kreeg, tot stand gekomen. Wij bedanken de afdeling
Financiën en de wethouder voor al het werk dat hiervoor is gedaan. En dat mag
u aantekenen: PvdA-GroenLinks heeft het vertrouwen dat het financieel
management bij hen in goede handen is.
Een nieuw college. Dat is erg relatief, want het is dezelfde coalitie en er zit ook
een brok ervaring achter de collegetafel. Maar we beoordelen de vernieuwing
in het college wel positief. En zoals we op 9 mei bij het bestuursakkoord
aangegeven hebben: verder gaan wij, vanuit onze rol, met het college de
discussie aan over de voorstellen en over de uitwerking daarvan.
Onze inhoudelijke reactie op het bestuursakkoord was: er staan geen
verkeerde dingen in, maar we missen op veel voornemens nog concrete
voorstellen in het bestuursakkoord. Vandaaruit hebben we natuurlijk met
belangstelling gevolgd wat het college de afgelopen maanden gedaan heeft en
de programmabegroting 2019 gelezen. Wat zijn in onze ogen de strategische
onderwerpen voor onze gemeente voor de eerstkomende jaren en wat zijn
voor dit college de belangrijke onderwerpen? Wat zien we daar nu van?
We zien dat het college werkt aan de problematiek van de
arbeidsmigrantenhuisvesting. Er wordt aan gewerkt om de arbeidsmigranten
die in onze gemeente wonen in beeld te krijgen. Er zijn zichtbare toezicht- en
handhavingsacties op dit vlak. En dat waarderen we positief. Hoeveel procent
van de arbeidsmigranten we nu daadwerkelijk op de radar hebben blijft nog
even de vraag: als we afgaan op hoeveel Poolse supermarkten er zijn en
hoeveel klanten een supermarkt nodig heeft om te kunnen draaien denken we
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weleens: er zitten er waarschijnlijk nog steeds behoorlijk wat onder onze radar.
Met betrekking tot het beleid: we zijn erg benieuwd naar de beleidsregels die
het college in december gaat voorstellen. Al eerder is door ons aangegeven:
het gaat niet alleen om de beleidsregels om de huisvestingsvraag die er is te
reguleren, maar ook om het beleid waaruit die huisvestingsvraag voortkomt:
de ontwikkeling van het bedrijfsleven in de Bommelerwaard. Onze motie M..
die straks nog aan de orde komt, heeft dus nadrukkelijk ook een relatie met dit
dossier. Maar ook: werkt het college mee aan een bedrijfsontwikkeling
waardoor er extra arbeidsmigranten werkzaam zullen zijn, dan alleen als de
ondernemer kan aangeven dat de huisvesting daarvan adequaat geregeld is,
mogelijk via een anterieure overeenkomst. Wil het college toezeggen dat ook
dat aspect goed onder de loep genomen wordt in wat aan de raad zal worden
voorgelegd?
Een ander belangrijk dossier voor PvdA-GroenLinks is het bestemmingsplan
buitengebied; onder andere de ruimte die de intensieve veehouderij daarin
krijgt om te groeien. En het daarmee samenhangende dossier van de
geitenhouderij met uitbreidingsambities in Hurwenen. De behandeling van het
bestemmingsplan buitengebied is aanstaande. Het ‘geitendossier’ zoals het bij
ons is gaan heten blijft vooralsnog met onduidelijkheid omgeven. We
interpreteerden het positief dat wethouder de Vries als nieuwe dossierhouder
een onderzoek naar de handel en wandel in dit dossier is gaan doen. Maar de
aanpak van het onderzoek zouden wij beslist anders gedaan hebben, want tot
nu toe blijft dat onderzoek een grote black-box. Ik heb erover gesproken met
de wethouder, maar tot vandaag is er van de transparantie die de wethouder
zegt te willen nog niets zichtbaar geworden.
U begrijpt: PvdA-GroenLinks zit in dit dossier op het puntje van de stoel!
Het sociaal domein heeft bij PvdA-GroenLinks ook altijd warme belangstelling.
Het is immers een belangrijk dossier voor wat voor samenleving we met elkaar
willen zijn. Voert het neo-liberale ieder voor zich de boventoon, of zijn we een
samenleving met oog voor de noden van mensen, met wie het door welke
omstandigheden ook niet zo crescendo gaat.
PvdA-GroenLinks constateert dat in de ontwikkeling van de gemeentelijke
organisatie voor WMO en Jeugdzorg door de gemeente Maasdriel is
geïnvesteerd. Nog onlangs bij de bestuursrapportage is bijvoorbeeld
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aangegeven dat inhuur is omgezet naar het zelf in dienst nemen van mensen,
er is uitgebreid toen de wachtlijst groeide. En de gemeenteraad heeft een
beleidsnota aangenomen. In programma 7 van de begroting staat nu, dat er
concreet gewerkt zal gaan worden aan nieuwe preventieve voorzieningen,
zoals nieuwe vormen van dagbesteding voor specifieke doelgroepen en
ondersteuning van mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. Precies die
dingen waarom PvdA-GroenLinks de afgelopen jaren steeds heeft gevraagd; en
toen gehekeld dat daar nog niet in werd geïnvesteerd. We zijn dus blij dat het
er nu wel staat en rekenen erop dat in 2019 de uitwerking zichtbaar zal
worden.
Een concrete vraag hebben wij bij programma 5, onderwijs.
Wij hebben begrepen dat Maasdriel in de rijksuitkering aanmerkelijk meer geld
gaat krijgen voor onderwijsachterstandenbeleid. Wij hebben dat in de
taakveldenbegroting niet terug kunnen vinden.
We vragen daarom aan de wethouder: hoeveel was die uitkering en hoeveel
wordt die uitkering? En indien dat inderdaad beduidend meer geld is, wat gaat
de wethouder daarmee op dat gebied doen? Wat vindt de wethouder van onze
suggestie om dan een beleidsintensivering op het gebied van laaggeletterdheid
te gaan doen. Met o.a. het ontwikkelen van een creatieve, originele aanpak om
meer autochtone laaggeletterde mensen te bereiken met de voorzieningen om
hen daarin te helpen?
Blij zijn wij ook met het stimuleringsbudget Kunst en Cultuur. Door ons in
Maasdriel altijd als een in de politiek ondergewaardeerd maatschappelijk veld
ervaren. Terwijl het net zoveel kleur geeft aan onze gemeente als de
economisch getinte etiketten (zoals ZZP-gemeente, Fruitdelta), die we op onze
gemeente willen plakken.
Een vraag aan het college hebben we nog over de toekomstbestendige
ontsluitingsroute Kerkdriel-Zuid/Velddriel. U heeft een proces voor ogen met
scenario’s. Wij zijn erg geïnteresseerd en vragen u nader toe te lichten hoe u
het proces voor ogen heeft, wanneer dat start en op welke momenten en
welke wijze u de gemeenteraad daarbij wilt betrekken? Graag vanaf het begin,
geven we als voorzetje mee.
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Voorzitter,
Zo wordt het tijd om in deze algemene beschouwingen naar onze moties en
amendement te gaan.
Ik refereerde er al eerder aan: welke strategische opgaven zien wij. En waar
zien wij dat goede voornemens wel geformuleerd staan maar willen wij meer
concrete actie, willen we ‘boter bij de vis’. En hoe zouden wij dan dit college en
de coalitie kunnen bewegen om ‘een tandje bij te zetten’.
U weet dan, dat als het om verduurzaming gaat PvdA-GroenLinks meestal wat
verder vooruit denkt dan de andere partijen in deze raadszaal. Ook als het gaat
om vernieuwing in de woningbouw. We gaan u graag voor met motie M..
waarin we deze beide beleidsvelden combineren.
Omdat de coalitie in Zaltbommel de handrem erop gezet heeft, denken wij dat
de afspraak om met onze burgers, bedrijven en instellingen in gesprek te gaan
over de toekomst van de Bommelerwaard zomaar in de vergetelheid zou
kunnen raken. Is immers wat weerbarstiger geworden. Ook daarin willen we u
meenemen met een uitspraak: dat laten we niet gebeuren, wij gaan verder op
de weg die wij nodig achten!
En bij het onderwerp arbeidsmigrantenhuisvesting refereerde ik er al aan: wat
voor bedrijvigheid, wat voor werkgelegenheid willen we in de Bommelerwaard
ontwikkelen. Alle fracties hebben daar een gelijksoortige uitspraak over
gedaan. Laten we daar dan beleid van maken, zeggen wij!
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, en waar we laatst al besloten om te
investeren in het betrekken van de jeugd bij het werk van de gemeente, waar
onze gemeente veel geld over heeft om kinderen, en volwassenen natuurlijk, te
laten sporten, missen wij budget of beleid voor enkele andere beleidsterreinen:
natuur en cultuur. Met twee moties willen wij voor deze onderwerpen
aandacht vragen.

Nb. Evelien Baudoin zal per motie nog een toelichting geven
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