
PvdA-inbreng in 1ste termijn voor de vergadering van de gemeenteraad van 

Overbetuwe van 5 november 2013

(onder embargo tot na uitspreken tekst in de raadsvergadering; alleen de 

uitgesproken tekst telt)

___________________________________________________________

Bijdrage PvdA aan discussie over de Programmabegroting 2014

Voorzitter, Collega’s,

Vasthouden en loslaten. Dat zijn voor mij en de PvdA twee belangrijke 
uitgangspunten om mee te geven bij deze begrotingsbehandeling. 

Doel van vanavond is om met elkaar te spreken welke geldmiddelen wij over 
hebben voor welke doelen. Daarover gaan we democratisch besluiten.

We staan ook stil bij de vraag “doen we de juiste dingen op een goede manier”?  

Voorzitter, veel collega’s in deze raad en daarbuiten zien redenen voor zorg. En 
natuurlijk, onze gemeente heeft geen sluitend meerjarig perspectief, en 
natuurlijk, de reserves slinken. 

Onze fractie begrijpt dat dit tot onzekerheid leidt. De PvdA verzet zich echter 
tegen het somberen, dat in ons land tegenwoordig de overhand heeft. 

Laten we als gemeente Overbetuwe onze zegeningen tellen. 

1. Zegeningen tellen

Kijken we naar de begroting en ook een beetje naar de najaarsnota, wat zien we 
dan?

- De reserves lopen terug. Daarvan zeggen wij als PvdA “die reserves zijn 
toch juist bedoeld voor moeilijke tijden”. Die hebben we nu.

- 2014 kent een sluitende begroting. Wethouder financiën, mooi werk!

- Voor de jaren na 2014 ontstaan tekorten, waarvoor een nieuwe raad en 
college maatregelen moeten nemen. De PvdA vindt het een verstandige 
keuze om dat zo te doen;
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- De omvang van die tekorten is “bescheiden” te noemen, als je die omvang 
afzet als aandeel van de totale uitgaven. 

2. Zuiver rollenspel

Voorzitter, op 19 maart 2014 vinden verkiezingen plaats.

Dit betekent dat een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college daarna aan de 
slag kunnen. Zij moeten van deze gemeenteraad de ruimte krijgen om te sturen. 
Daarom kunnen wij ons vinden in het voorstel van het college om de voorstellen 
om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen, te behandelen bij de 
Kadernota 2015, die in juni 2014 in de raad zal worden behandeld. 

Daarbij kiest de PvdA voor een zuivere verdeling van de rollen tussen 
gemeenteraad en college: en voor wie dat nog niet weet, die rolverdeling is 
dualistisch. 

Dat wil zeggen: de gemeenteraad geeft de gewenste richting aan. Het college 
heeft de ruimte om te besturen. Voor de PvdA ligt de uitvoering in handen van 
het college en de werkorganisatie. Dit is een voorbeeld van loslaten. 

Natuurlijk moet het college verantwoording afleggen over de bereikte resultaten 
en het gebruik van de per begroting beschikbaar gestelde middelen. Wij 
constateren dat de huidige raad nog weleens moeite heeft met deze dualistische 
rolverdeling en zich te vaak met de uitvoering bemoeit.

3. Zuinig decentraliseren

Voorzitter, hoe pakken de decentralisaties op het gebied van het sociaal domein 
uit? Van onze regering in Den Haag horen wij de grote lijnen. Het echte werk 
moet nog komen. 

De decentralisaties op het gebied van het sociaal domein zijn sterk geïnspireerd 
door de behoefte aan een goedkopere uitvoering. De regering heeft in de 
rijksbegroting forse bezuinigingen ingeboekt. 

Als lokale PvdA’er ben ik ervan overtuigd, dat onze gemeente goed werk kan 
leveren. Dan moeten we wel echt gaan sturen. Want doen we dat niet, dan 
voelen onze inwoners de gevolgen. Geen enkele partij kan daarmee instemmen.

4. Elkaar vasthouden

Voorzitter, als er wordt gesproken over het sociaal domein, dan hoor je vaak de 
kreten “zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid”. Voor de PvdA in 
Overbetuwe kan dit nooit betekenen dat de overheid tegen mensen zegt “zoek 
het zelf maar uit”. We kunnen loslaten. Zeker. We verzetten ons echter tegen het 
beeld van een terugtredende overheid, zoals die wordt genoemd in de inleiding 
bij de begroting. De PvdA wil de overheid in een andere rol zien. Als waardevolle 
deelnemer in het maatschappelijk krachtenveld. De kennis die de plaatselijke 
overheid met haar werkorganisatie heeft, moet zij inbrengen in de maatschappij 
en inzetten voor onze inwoners. De PvdA wil in Overbetuwe geen 
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nachtwakersgemeente. Als gemeente moeten we actief onze inbreng leveren en 
niet onze inwoners aan hun eigen lot overlaten onder het mom van 
zelfredzaamheid. Dat verstaan wij onder vasthouden.

5. Regionale samenwerking

Voorzitter, volgens de PvdA werk je regionaal samen, als dat iets oplevert: 
bijvoorbeeld een hogere kwaliteit van je dienstverlening, lagere kosten, betere 
kennis. De begroting levert hier vreemde beelden van. Ik noem:

● het Werkvoorzieningschap Midden-Gelderland, beter bekend als Presikhaaf 
Bedrijven: onder die gemeenschappelijke regeling lijken we niet uit te 
kunnen;

● de overgang van de brandweer naar een groter verband: die kost structureel 
meer geld;

● de nieuwe omgevingsdienst van de regio Arnhem leidt tot een extra beslag op 
onze begroting. 

Voorzitter, dat kan niet de bedoeling zijn. De PvdA is er voor om kennis en 
expertise te delen. Wij houden graag grip op de geldmiddelen die hiermee 
gepaard gaan.  

De PvdA is voor samenwerking als dat kwaliteit en lagere kosten oplevert. 

Als dat vooraf niet te verwachten is, kunnen we er beter niet aan beginnen. En 
als gaandeweg blijkt dat het niet lukt, of de kosten hoger zijn dan oorspronkelijk, 
moeten we van de samenwerking af kunnen. Elk samenwerkingsvoorstel moet 
daarop worden getoetst.

De PvdA hoort graag van het college of deze toets nu al wordt gehanteerd bij 
onze samenwerkingsvormen. En zo nee, gaat het college deze toets voortaan wel 
toepassen?

Voorzitter, het thema Presikhaaf Bedrijven is in Overbetuwe regelmatig aan de 
orde. Mijn fractie zou graag helder willen hebben wat we nu doen. Ons beeld: de 
expertise van Presikhaaf Bedrijven staat buiten kijf, maar het kan niet waar zijn 
dat wij een vrijwillige  gemeenschappelijke regeling niet kunnen verlaten.

De samenwerking rond de brandweer is soortgelijk: het kan zijn dat het wettelijk 
onvermijdelijk is, maar waarom doen we het als het 2.5. ton extra kost? Het 
recente memo van het college was minstens moeilijk te begrijpen, dus een 
nadere toelichting stellen wij op prijs.

6. Technische opmerkingen

Ik maak nu een drietal technische opmerkingen over de begroting:

1. Om de beheersfunctie van de begroting te verbeteren ziet de PvdA in 
komende begrotingsstukken op een aantal onderwerpen graag een meerjarige 
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presentatie van kengetallen. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan cijfers over 
solvabiliteit, de netto schuld quote en de algemene reserve. Graag een 
presentatie met gerealiseerde cijfers over twee voorgaande jaren en een 
prognose over twee toekomstige jaren. Kan het college dit toezeggen?

2. Voorzitter, de wijze waarop met de adviezen van de accountant wordt

omgegaan moet van de PvdA transparanter. Het advies om positieve bijdragen 
van grondexploitaties niet meer op voorhand mee te nemen klinkt logisch in 
deze tijd van crisis in het vastgoed. 

Wij zouden graag zien dat de reden om dat in Overbetuwe niet te doen, wordt 
onderbouwd met een verwijzing naar beleid in gelijksoortige gemeenten, met 
advies van de VNG op dit terrein en met wat elders gangbaar is.

3. Een beetje vreemd is dat de begroting los behandeld wordt van de 
najaarsnota, die inmiddels wel beschikbaar is voor de voorronde van 19 
november. Mijn fractie vindt dat die stukken bij elkaar horen en er een 
gelijktijdige behandeling zou moeten plaatsvinden; graag een visie daarop van 
het college en de andere fracties.

Bijna afsluitend Voorzitter, zeg ik tot mijn collega’s: “Overbetuwe staat er goed 
voor. Het kan beter, zeker. Maar voor dit moment is het financieel kader 
voldoende. 

Onze bestuurlijke cultuur kan scherper, dualistischer: 

dat betekent voor de PvdA een meer richtinggevende rol van de raad. Preciezer 
formuleren welke doelen wij willen bereiken.

Het vraagt ook een zelfbewuste rol van het college. Dat moeten we samen 
verder en beter gestalte geven.

Voor ons als lokale politici betekent dat: eerlijk zoeken naar samenwerking. 
Inderdaad, soms is er een echte politieke tegenstelling. Dat mag, daar is de 
politiek voor bedoeld. We zijn sterk genoeg om die tegenstellingen in het 
openbaar met elkaar uit te vechten. 

De overgrote meerderheid van de onderwerpen in onze gemeente kunnen we 
echter heel goed oplossen met gezond verstand, gebruik van onze eigen 
beleidsvisies en oog voor lokale problemen en wensen.”

Tenslotte voorzitter: het moet opvallen dat ik het niet heb over Elst Centraal en 
het nieuwe gemeentehuis. Dat is geen toeval: 

de PvdA betreurt de blokkade die in de politieke hoofden is ontstaan door de felle 
discussie hierover. Wij willen die blokkade graag voorbij. 
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De PvdA werkt mee aan een kostenefficiënte oplossing, die het stationsgebied als 
zodanig beter laat functioneren en die een verbinding weet te maken tussen dat 
gebied en de rest van het dorp Elst.

Tot zover mijn inbreng in eerste termijn.

Elbert Elbers

fractievoorzitter PvdA Overbetuwe.
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