
 
Algemene beschouwing bij de Begroting 2018 
 
Geachte voorzitter, college, collega-raadsleden, pers en belangstellenden. 
 
Het is het tijd om terug te blikken op de afgelopen raadsperiode, en vooruit te kijken naar de 
volgende. Wat is er terechtgekomen van de plannen en ambities uit het coalitieakkoord? Vijf 
minuten is te kort, maar ik doe hier een poging. 

Om te beginnen bij het onderwijs 
Er is prachtig schoolgebouw bijgekomen, Het Anker, waarin een succesvolle combinatie van 
speciaal en openbaar onderwijs onderdak heeft gevonden. Er is ook eindelijk een goed 
integraal huisvestingsplan vastgesteld. Dit wordt de basis voor de nieuwe huisvesting van de 
Wegwijzer en de Werkschuit. Wat ons betreft komt hier een schoolvoorbeeld van een brede 
buurtschool. 
 
De financiering hiervan via het Investeringsfonds lijkt een kunstgreep om de begroting ook in 
2021 sluitend te houden; schoolgebouwen zijn reguliere uitgaven. Hoe beoordeelt de 
wethouder dit? 
 
Van de beloofde goede afstemming tussen jeugdzorg en passend onderwijs is minder 
terechtgekomen. Hier ligt een taak voor het volgende college om een verdiepingsslag te 
maken. 

Sociaal domein 
De transities in de zorg zijn veilig geland. Zonder brokken en binnen budget. Een verdienste 
waarvoor het college waardering verdient. 
 
We hebben wel vragen over de financiering. In de najaarsnota 2017 wordt vermeld dat de 
kosten van jeugdzorg gedekt kunnen worden binnen het sociaal domein. Maar in de 
begroting staat dat we gaan interen op de Reserve Sociaal Domein. Graag opheldering van 
de wethouders op dit punt. 
 
De al in het coalitieakkoord aangekondigde ‘Maatschappelijke Agenda’ is nog steeds niet 
vastgesteld. Zo komt de transformatie, om de zorg echt beter te maken, nog niet op gang. 
Dit wordt een taak voor het volgende college. 

Sport 
Het is niet gelukt een zwembadplan rond te krijgen. Hier zijn misschien wel de meeste 
vergaderuren in gaan zitten, met het minste resultaat. D66 wil hier volgend jaar na de 



verkiezingen nog een ultieme poging voor wagen, en heeft hier dan ook geld voor over - de 
keuze is aan de kiezers om ons te hierin te steunen. 
 
De problemen met Stichting Wijksport hebben een collegeperiode door gezeurd. D66 
ondersteunt de financiële injectie die voor 2018 gepland wordt. We zullen dan zien of de 
nieuw bestuursstructuur deugt, en de vrede op Mariënhoeve bewaard blijft. 

Ruimtelijk domein 
Wijk, Cothen en Langbroek hebben er honderden woningen bijgekregen. Er is een nieuwe 
woonvisie vastgesteld, waar D66 achterstaat. Maar het bevorderen van doorstroming binnen 
de woningvoorraad bleef de afgelopen jaren vooral een wens. 
 
Een update van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is nog onderweg. We hebben 
ondertussen erg weinig gemerkt van verbeteringen voor de fietser. Met GroenLinks in het 
college hadden we hier meer van verwacht. 
 
Het betrekken van de samenleving bij ruimtelijke plannen en visies liep soms mis, en ging 
soms goed. Soms stonden de insprekers te dringen bij de inspreekmicrofoon (parkeernota, 
Binnenstad, Dorpsstraat in Cothen), terwijl in het andere geval in harmonie een gedragen 
plan werd gemaakt (Omgevingsvisie, De Horden). Ook misten we vaak de integrale aanpak, 
zoals bij de Binnenstad. Welke lessen trekt het college hieruit? 
 
Bij het planvorming voor de Bosscherwaarden en Lunenburgerwaard zorgt het college nu 
zelf voor vertraging. Mogen we van de wethouder de toezegging dat de MER nu snel ter 
inzage zal worden gelegd? 
 
Ondertussen is de Buitendienst terug bij af na het mislukte avontuur met Houten, en hebben 
we nog steeds geen inzicht in de op langere termijn noodzakelijke investeringen in wegen en 
bruggen. Weer een taak voor het volgende college. 
 
Er ligt ondertussen een duurzaamheidsplan, maar de maatregelen op de weg naar een 
klimaatneutrale gemeente zijn mager. Het kleine budget uitgeven is al een probleem, en bij 
het gebruikmaken van landelijke stimuleringsregelingen ziet het college vooral beren op de 
weg. Van D66 mag er wel een tandje bij op dit gebied. 

Financiën 
Het college biedt een sluitende meerjarenbegroting aan. De begroting is robuuster 
geworden, en de reserves zijn gegroeid. Hierbij heeft de oplevende economie meegeholpen, 
net zoals flinke OZB-verhogingen in het begin van de collegeperiode. De voorgenomen 
‘maximale transparantie’ uit het coalitieakkoord zien we nog niet. 
 
Wat we wel zien, is een ambtelijke organisatie die aan alle kanten kraakt. Het afketsen van 
de ambtelijke fusie met Houten maakt het probleem nog acuter. Alle meevallers zijn we weer 
kwijt aan versterking van de ambtelijke organisatie - als we al goede kandidaten kunnen 
vinden. 



 
Dat het college nu pronkt met het eenmalig niet verhogen van de OZB, en een paar euro 
korting op de afvalstoffenheffing, is dan ook een verkiezingsstuntje. Zeker als we weten dat 
net buiten het zicht van de meerjarenbegroting een gat van tweeënhalve ton gaat vallen 
door het wegvallen van de Vitens-heffing. Zoals we eerder hebben gezegd, wil D66 een 
vaste korting op de gemeentelijke heffingen zolang deze Vitens-heffing nog bestaat. 
Daarvoor dienen we een amendement in. 
 
Tenslotte willen we het project Toekomstblik nog noemen. D66 vindt dat hiermee een 
richting is vastgesteld, op basis waarvan volgend jaar na de verkiezingen een breed 
raadsprogramma kan worden neergezet. 
 
De D66-fractie bedankt de ambtelijke organisatie voor het vele verrichtte werk. Ik sluit af met 
deze oproep: 

Het is tijd voor een nieuw geluid. Tijd voor een nieuw college. D66 doet graag mee! 
 
 
Rijk van Geijtenbeek, 
Fractievoorzitter D66 Wijk bij Duurstede 
7 november 2017 






