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PvdA Overbetuwe – inbreng Programmabegroting 2015 
 
Voorzitter,  

 
Een al wat oudere zanger beschrijft in één van zijn liedjes, 
dat hij eens een nachtmerrie had en zomaar terecht kwam 
in Wereldoorlog III.  
Hij ging de volgende dag naar de dokter om hem te vragen 
waar het aan lag. De dokter zei dat hij wel naar droomt, 
maar zorgen maken moest hij zich niet. Dromen zijn van 
hem en die zitten enkel in zijn hoofd. 
 
Onze fractie heeft de uitslag van de verkiezingen beleefd als 

een nare droom. En we hoopten daaruit te ontwaken met de 
Overbetuwse lente. De huidige buitentemperatuur laat zeker 
aan een lente denken. 
De PvdA-fractie heeft haar best gedaan om in de Kadernota 
en deze Programmabegroting onderdelen te vinden, die dat 
lentegevoel ook oproepen. Het is ons niet erg goed gelukt. 
Daarom draag ik vandaag iets fleurigs om u op te vrolijken. 
 
Voorzitter, dank aan het college en de werkorganisatie voor 
het op tijd aanleveren van de stukken. Houd dat vast voor 
de toekomst. Complimenten ook voor de lezenswaardige pa-
ragraaf verbonden partijen. 
 
Voorzitter, de begroting 2015 is sluitend gemaakt door een 
nieuwe voorziening in het leven te roepen. Het college 
spreekt zelf een beetje onheilspellend over een betere finan-
ciële constructie. Over die voorziening heeft onze fractie 
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geen opmerkingen. Wel over enkele andere punten. En het 
zal u niet verbazen, onze aandacht gaat daarbij vooral uit 
naar de gevolgen voor de begroting en de meerjarenraming 
van de decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, Maat-
schappelijke ondersteuning/AWBZ en Participatiewet. 
 
In de begroting wordt er op verscheidene plaatsen terechte 
zorg uitgesproken over de grote financiële risico’s rond de 
decentralisaties. Het college noemt het structurele weer-
standsvermogen als: „niet zonder zorgen en aanleiding tot 

actie en waakzaamheid”. 
 
Dan bevreemdt ons de reactie van het college op het rapport 
van de rekenkamercommissie met de titel „Zorgen om de 
dag van morgen?” 
 
Hoe ziet het college de rol van de raad als het erom gaat om 
adequate beheersingsmaatregelen te nemen en hoe gaat het 
college de raad in staat stellen over deze maatregelen rich-
ting mee te geven? 
 

Voorzitter, de rekenkamercommissie heeft zeer serieus te 
nemen opmerkingen geplaatst bij de twee onderzochte de-
centralisaties.  
Overbetuwe loopt pijnlijk grote risico’s.  
 
De PvdA wil dat de gesignaleerde risico’s in beeld worden 
gebracht.  
Daarom de volgende vragen aan het college?: 
 

 welke gevolgen zou een regionale risicoverdeling voor 
Overbetuwe kunnen hebben? 

 welke overgangen worden waarom verwacht van Zorg 
in Natura (ZIN) naar persoonsgebonden budget (PGB) 
en welke gevolgen zou dat kunnen hebben? 

 waarom zijn er geen budgetplafonds genoemd en welke 
gevolgen zou dat kunnen hebben? 
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 hoe biedt het college inzichtelijke informatie over de 
contractering van zorginkoop? In de regio Nijmegen is 
dat inzicht al verstrekt aan alle 11 gemeenteraden. 

 hoe krijgt de raad inzicht in de risico's en verplichtingen 
door regionale samenwerking? 

 hoe wordt gedacht over het instellen van een 3D-
reserve, waardoor een buffer ontstaat, waarmee de ri-
sico's kunnen worden gedempt en waarmee in de tijd, 
over de jaren heen, kan worden gestuurd. 

 

Bij het product riolering kiest het college als uitgangspunt 
dat alle overschotten alleen maar zullen worden ingezet voor 
rioleringswerken en/of beperking van de tarieven en niet 
voor andere doelen. Nog een extra reden om ook op het ge-
bied van het sociaal domein voor hetzelfde beleidsuitgangs-
punt te kiezen. 
 
Voorzitter, het sociaal domein gaat over mensen, hun toe-
gang tot de zorg, en gaat ook over heel veel gemeenschaps-
geld. 
De raad heeft op dit moment nauwelijks een idee hoe we fi-

nancieel gaan uitkomen. Het gaat wel om het budgetrecht 
van de raad. Hoe gaat het college de raad in staat stellen 
hierover tot verantwoorde besluitvorming te komen? 
 
Voorzitter, andere jaren besteedden veel fracties erg veel 
aandacht aan de dorpen en de door de inwoners opgestelde 
ontwikkelingsplannen. Wat nu moet gebeuren is het opstel-
len van concrete uitvoeringsplannen.  
Wat realiseren we waar, wanneer en tegen welke kosten? 
In het PNL komen we nu een aantal posten tegen, waarbij 
onze fractie zich afvraagt, waarom nu, waarom daar en 
heeft de raad een goede kostenafweging kunnen maken? 
Als voorbeelden noem ik de aanleg van kunstgrasvelden en 
het MFC Herveld. Hoe staat het met het businessplan voor 
het MFC Valburg? Gaan we nu een nieuw MFC optuigen, 
zonder dat we de ervaringen uit Valburg kennen en goed 
hebben kunnen wegen? 
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Voorzitter, bij de kadernota is een motie aangenomen om 
maatregelen op het gebied van het sociaal domein op de 
prioriteitenlijst van de dorpsuitvoeringsplannen te zetten.  
Kan het college aangeven hoe uitvoering is gegeven aan de-
ze motie? 
 
Voorzitter, het college van CDA en D66 heeft de plannen 
voor de bouw van een nieuw gemeentehuis stopgezet.  
Het college ziet ook geen financieel risico meer in de zin als 

bedoeld in de risicoparagraaf. Men stelt dat de raad te zijner 
tijd over een aanpassing van de huisvesting een besluit kan 
nemen in afweging met andere wensen op dat moment.  
Waar heb ik eerder genoemd, dat we graag in de gelegen-
heid komen om die afweging te maken…?  
 
In de begroting wordt een beetje terloops opgemerkt dat in 
2014-2015 de mogelijkheden voor huisvesting van de ge-
meentelijke organisatie in het centrum van Elst wordt on-
derzocht. 
Voorzitter, mag dit een beetje concreter? Hoe vordert het 

onderzoek, wat wordt er precies onderzocht, met welke op-
dracht van de raad is het college hier aan de slag en kan het 
college een planning bespreken met de raad? 
Zijn er inderdaad geen risico’s meer?  
Misschien niet in formele zin, maar wel in werkelijkheid. Er 
moeten nu allerlei investeringen worden gedaan in soft- en 
hardware en er worden vervangingsinvesteringen gedaan. 
Klopt het dat de genoemde vervangingsinvesteringen onder 
PNL-post 27 nieuw zijn ten opzichte van de kadernota?  
Het gaat dan om investeringen in hardware van ongeveer € 
400.000,00?  
Voorzitter, wat zorgt ervoor dat we zo lang moeten wachten 
op duidelijkheid van het college over de huisvesting van de 
werkorganisatie ? 
 
Voorzitter, de PvdA maakt zich zorgen over de toegankelijk-
heid van voorzieningen voor mensen met een smalle beurs. 
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Zeker met een stapeling van eigen bijdragen komen mensen 
in de problemen. 
Voor maatwerkvoorzieningen gaat het vragen van eigen bij-
drages nu volgens de landelijke inkomensafhankelijke sys-
tematiek via het Centraal Administratie Kantoor (CAK voor 
WMO en AWBZ/Wlz).  
Hieraan zitten we niet vast. Andere gemeentes hanteren an-
dere inkomensgrenzen. De PvdA wil een Overbetuwe dat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten laat dragen.  
De PvdA wil graag in beeld krijgen welke keuzes de raad 

heeft en hoe de huidige regeling uitpakt voor de inwoners.  
Al die informatie moet voor vaststelling van de Kadernota 
2016 beschikbaar zijn. Daarom dient de PvdA motie 9 in. 
 
Voorzitter, 
Er is nog geen sprake van een sluitende meerjarenraming. 
Bovendien zitten er nogal wat positieve en risicovolle aan-
names in uw berekeningen. Denk maar aan de € 800.000,00 
die is ingeboekt als extra belastingopbrengst door invoering 
van precariobelasting op kabels en leidingen. Hoe structureel 
is deze opbrengst? 

 
Voorzitter, tenslotte iets over de samenwerking binnen de 
raad. 
Rond deze programmabegroting hebben CDA en D66 amen-
dementen en moties aan andere fracties voorgelegd. Dat 
waardeert mijn fractie.  
Toch blijft het aanmodderen met de beoogde samenwerking 
tussen deze twee fracties en de andere partijen binnen de 
raad. 
Eén woord, eventueel, kan al aanleiding zijn om vast te 
houden aan eigen meningen en standpunten. 
 
Daarom sluit ik af met de droom van die al wat oudere  
zanger, Robert Zimmerman, geboren op 24 mei 1941: 
 
„Half of the people can be part right all of the time 
Some of the people can be all right part of the time 
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But all of the people can’t be all right all of the time 
I think Abrham Lincoln said that 
„I’ll let you be in my dreams if I can be in your yours” 
I said that. 
(fragment uit liedtekst: Talkin’ World War III Blues). 
 
Laten we echt openstaan voor elkaars mening en bereid zijn 
om ons te laten overtuigen door een ander.  
Dan durf ik ook weer te dromen. 
 

Elbert Elbers 


