
Een turbulente jaargang. 
 
Voorzitter, leden van de Raad, deze titel heb ik niet zomaar aan deze beschouwing 
meegegeven. 
We hebben als gemeente immers een turbulente periode achter de rug met verkiezingen, 
een behoorlijk nieuwe raad, een gedeeltelijk nieuw college en een coalitieprogramma, dat 
vandaag ook voorligt. 
Voor onze partij was het bovendien een turbulent jaar door wijziging van een drietal 
raadsleden, de verandering van oppositie- naar coalitiepartij, met in beide gevallen een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gemeente in algemene zin maar ook een aparte, 
door zelf mede het stuur in de uitvoering in handen te hebben. 
Turbulent wordt ook de voor ons liggende periode met een compleet nieuwe driehoek, 
burgemeester, secretaris en griffier, waar eerst mensen voor moeten worden geworven.  
En last but zeker niet not least de vraag om met elkaar antwoorden te vinden op de 
prangende vragen hoe we als raad met elkaar, met het college en met onze inwoners 
omgaan. 
 
Spannend, boeiend maar tegelijkertijd leidt dit ook tot een grote verantwoordelijkheid.  
Deze wisselingen bieden ook kansen en die moeten we met elkaar pakken. 
 
Voorzitter we zullen ons in tegenstelling tot de laatste jaren beperken tot headlines van deze 
kadernota en het onderliggende coalitieprogramma, waar we onze handtekening onder 
hebben gezet. 
Wij denken, dat met dit programma een fors aantal van onze speerpunten kan worden 
gerealiseerd. Voorbeelden voor ons zijn de transparantie, communicatie en participatie. In 
het bijzonder op deze onderdelen willen wij ons inzetten. Daarnaast willen wij, omwille van 
het versterken van de leefbaarheid in alle kernen, de komende vier jaar in overleg met onze 
inwoners, komen tot concrete invulling van mede door hen aangedragen plannen. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan speelvoorzieningen, de onderhoud situatie van de sportvelden 
maar ook het versterken van de kernteams. Immers onze inwoners worden steeds ouder 
maar zullen ook langer thuis moeten blijven wonen. Daar moeten wij als lokale overhead ten 
volle op inspelen.  
 
Met betrekking tot de Kadernota het volgende. 
De fractie vindt, dat deze nota een richting aangeeft, ambitieus is, maar ook een aantal 
zaken mist, uitzoekpunten bevat en derhalve vragen bestaan. Daarom hebben wij samen 
met de andere twee coalitie partners een amendement ingediend, dat het college vraagt om 
een concreet uitvoeringsplan. 
 Per programma wil ik nu enkele opmerkingen maken resp. vragen stellen. 
 
Programma 1: Openbare Orde en Veiligheid: 
Wij lezen, dat een nieuwe nota integrale veiligheid 2019-2023 wordt opgesteld. Wij vragen u 
de raad al heel vroegtijdig bij dit proces te betrekken en niet alleen bij het bepalen van 
prioriteiten. 
Het uploaden van activiteiten op het terrein van handhaving ondersteunen wij en daartoe 
zullen wij het door de VVD ingediende amendement mede ondertekenen. 
 



Programma 2: Verkeer, vervoer. 
Natuurlijk kiezen wij voor optimale bereikbaarheid, waaronder ook goede bus- en fiets- 
verbindingen. In het bijzonder vragen wij het college aandacht voor het vervoer tussen de 
kernen Heteren en Elst. Het lijkt erop, dat er een financieel gat is en wij vragen het college 
om met steun van externe partijen, waaronder de provincie tot een zodanige oplossing te 
komen, dat deze busverbinding er uiterlijk per 1 januari a.s. gaat komen.  
De fractie weet, dat de provincie verantwoordelijk is voor het uitgeven van concessies. Onze 
fractie is net zoals u voorstander van vervoer op maat en daarom vraagt zij zich af waarom 
de buslijn Arnhem-Nijmegen in de avonduren met grote bussen blijft rijden, terwijl de 
bussen hoegenaamd leeg zijn. Voorzitter dit kan en moet anders in deze tijd, waarin er 
zoveel aandacht is voor verduurzaming. 
Met belangstelling volgt de fractie de ontwikkelingen rond de spoorkruisingen Elst Noord. 
De fractie verwacht, dat om- en aanwonenden optimaal zijn én worden geïnformeerd over 
deze plannen. Ook hierbij is communicatie een wezenlijk onderdeel van voorbereiding en 
uitvoering. 
De ontwikkelingen van de railterminal blijven onze aandacht vragen. GBO wil, hoewel dat 
steeds in de raad en door het college is uitgesproken, nogmaals vastgelegd zien, dat eerst 
alle infrastructurele werkzaamheden met, in het bijzonder de aanpassingen voor de fietsers 
worden uitgevoerd, voordat de terminal in gebruik wordt ontsloten. Daarom hebben we een 
motie opgesteld. 
Voor wat betreft de stationsomgeving Zetten-Andelst wilt de fractie een tijdspad weten. 
 
Programma 3: Economische Zaken. 
Inhoudelijk kunnen wij met de uitgangspunten van dit programma instemmen. Echter wij 
vragen uw college om niet alleen prioriteit te geven aan startende ondernemers maar zeker 
ook aandacht te besteden aan het midden segment. 
 
Programma 4: onderwijs 
De uitgangspunten, als genoemd in zowel coalitieprogramma als kadernota, zeker voor wat 
betreft de geplande onderzoeken van Integrale Kind Centra, steunen wij. 
Het moet ons echter wederom van het hart, dat wij het zuur blijven vinden om zulke grote 
sommen geld te moeten besteden aan de vrije school, waar, zover ons bekend, ruim70% van 
de kinderen van buiten deze gemeente komt. 
 
Programma 5: Cultuur, sport en recreatie 
 
Met smart en al jaren wacht onze fractie op een nota rondom het subsidie en tarieven 
beleid. Wij gaan er nu echt vanuit, dat deze nota in 2019 verschijnt. 
Wij zijn verheugd met de richting die we opgaan met het vitale sportpark de Pas, maar wij 
willen wel van u weten of beide voetbalclubs zich kunnen vinden in de beoogde oplossing 
voor het gezamenlijk gebruik van een nieuw aan te leggen kunstgrasveld. De vraag, die wij 
aan u stellen is waarom er wordt gekozen voor een kunstgrasveld, terwijl de tendens in den 
lande toch nu weer is om natuur velden aan te leggen. Van belang is vanzelfsprekend ook de 
uitkomst van de 0 meting, die per 1 juni 2018 zou plaatsvinden. Hebt u al een (voorlopige) 
uitkomst en zo niet wanneer mogen wij die tegemoet zien. 
We juichen de verbreding met maatschappelijke functies overigens van harte toe. 



Aandacht verder voor de veldenproblematiek van Excelsior en de korfbalvereniging in 
Zetten. Voor wat betreft de korfbalvereniging gaan wij er echt vanuit, dat op korte termijn 
de problematiek is opgelost. 
Verder voorzitter heeft GBO zich begin dit jaar sterk gemaakt voor verduurzaming van de 
tennisparken in deze gemeente. Daartoe hadden wij een initiatiefvoorstel gemaakt, dat in de 
RTG van 5 februari jl. is besproken.  
Het beeld bestaat, dat alle partijen, met inachtneming van de te ontwerpen beleidsregels 
met heldere criteria, voorstander is van het toekennen van bijdragen. 
Om hieraan in 2019 uitvoering te geven hebben we een amendement, geheten duurzaam 
renoveren verenigingen, ingediend. 
 
Programma 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. 
 
Wij hebben bij de beschouwingen voor de begroting 2018 al opgemerkt, dat we in het 
sociaal domein tevreden zijn met de transitie maar dat er verdere stappen in de 
transformatie moeten worden gezet. 
We hebben nu de indruk, dat het college inderdaad stappen voor wat betreft visie en 
structuur wil gaan zetten, maar we maken ons enigszins ongerust over de omvang. Het kan 
in onze ogen niet zo zijn, dat veel onderdelen overhoop worden gehaald. Wel dat er qua 
efficiency een doorontwikkeling plaatsvindt. Dit mag evenwel niet ten kosten gaan van onze 
inwoners. Om onze zorg voor het voetlicht te brengen en uw college een aantal 
aandachtspunten in acht te laten nemen, hebben we een motie ingediend. Daarnaast 
voorzitter krijgen we in 2019 waarschijnlijk te maken met een abonnementstarief voor de 
WMO. Hoe denkt het college die meerkosten, wanneer er niet meer naar draagkracht 
behoeft te worden bijgedragen, op te vangen. 
 
GBO maakt zich grote zorgen over de almaar oplopende kosten van jeugdzorg. Aan het 
college wordt de vraag voorgelegd hoe ze denken deze kosten in de hand te houden.  
 
De aanpak met een innovatiefonds om te experimenteren met een dorpsprofiel vinden wij 
op zich een prima initiatief, en lijkt voort te borduren op de aanpak van de DOP’s en 
kernenestafette. Echter wij zijn van mening, dat de opgehaalde resultaten wel van een hoger 
niveau in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht moeten zijn dan wij de afgelopen jaren 
hebben gezien. 
 
Programma 7: Duurzaamheid 
 
Duurzaamheid is een thema, dat de hele raad bezighoudt en waar GBO keihard voor wil 
gaan. De routekaart duurzaamheid moet voortvarend worden uitgevoerd. Onze fractie wil 
dat uw college ons steeds blijft informeren over de voortgang over allerlei projecten o.a. op 
het gebied van duurzame mobiliteit. 
 
Programma 8: ruimte en volkshuisvesting 
 
De voorbereiding van de invoering van de omgevingswet willen wij vooral SAMEN met onze 
inwoners doen. Dat betekent onzes inziens, dat onze inwoners bij verschillende vervolg fases 
in het proces worden betrokken. 



Met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling herhalen wij wat we in vorige raadsperiode 
diverse keren hebben opgemerkt. Bouwen, en bij voorkeur gedifferentieerd bouwen, voor 
starters en senioren. We pleiten er voor, dat uw College de achterstand op het terrein van 
sociale woningbouw inhaalt. In het kader van behoud van de leefbaarheid en het 
voorzieningenniveau doen wij ook een beroep op u voortvarend te werken aan het 
dorpshart in Heteren, Driel en Oosterhout.  
Plannen voor de laatste twee kernen zien we graag in 2019, althans in ieder geval een 
tussenstand, tegemoet. College neem ons als raad mee! 
Ook met de woningbouw in Zetten (schil en Zetten Zuid) verwachten we, dat in 2019 een 
begin wordt gemaakt. Veel van onze inwoners hebben al te lang moeten wachten! 
 
Bedrijfsvoering en huisvesting: 
Wij onderkennen, dat de werkorganisatie voor grote opgaven staat. Maar om die te kunnen 
verwezenlijken heb je voldoende tools naast het menselijk kapitaal nodig. 
Het hoeft geen nader betoog, dat wij onze zorgen maken over het verloop binnen de 
werkorganisatie. Juist nu, in deze turbulente tijd, vragen wij u zich als een goede werkgever 
op te stellen, waar medewerkers zich volop kunnen ontplooien en waar zij ook worden 
gewaardeerd. Daarom ondersteunen wij  A2 van de VVD 
Ofschoon bedrijfsvoering een verantwoordelijkheid van uw college is, vragen wij u, vanaf de 
tweede helft 2018, de raad halfjaarlijks te rapporteren of de door de raad en uw college 
gestelde doelen worden gehaald. 
 
Huisvesting gemeentehuis: 
Wij zijn blij te lezen, dat door slim te faseren van de verbouwing van het gemeentehuis met 
het huisvesten van de medewerkers, geen extra kosten hoeven te worden gemaakt door ze 
elders in het gemeentehuis tijdelijk te huisvesten.  
Ten aanzien van het beschikbare budget rijst wel de vraag of door de oplopende tarieven 
van de bouwkosten het investeringsbudget van 8,6 miljoen nog wel actueel is. 
 
 
Voorzitter ik rond af, de financiën zien er goed uit, er zijn amendementen en moties 
ingediend waarvan wij denken, dat die u alleen maar verder kunnen helpen. 
En nogmaals, wij zien uit naar een uitvoeringsprogramma van deze nota in komend najaar. 
Tot slot dank aan alle opstellers en mede opstellers van deze nota. 
Het college wensen wij natuurlijk alle succes met de uitvoering van de besluiten van 
vandaag. 
 
 
 
 
 


