Uit de raad....
De begroting voor 2023

Op 8 november heeft de gemeenteraad vergaderd over de begroting van volgend jaar, en ook alvast de grote lijnen van de jaren 2024, 2025 en 2026.
In de begroting staan de doelen van de raad en wat het mag kosten om die doelen te bereiken. De fractievoorzitters vertellen wat hun fractie belangrijk vindt voor
het komende jaar. Alles over de begroting kunt u lezen via https://overbetuwe.begrotingsapp.nl.

Op 8 november heeft de Raad de Programmabegroting 2023 vastgesteld. Een bijzondere vergadering want door alle omstandigheden ( energiecrisis, woningcrisis, stikstofcrisis, hoge inﬂatie) is
het uiterst moeilijk om te voorspellen hoe 2023
eruit gaat zien. Bij de oliecrisis in de jaren ‘70
van de vorige eeuw heeft het ruim 10 jaar gekost
om er weer bovenop te komen. GBO beschouwt
de begroting daarom als de meest reële inschatting van wat ons in 2023 te wachten staat en een
leidraad voor het maken van keuzes.
Ook in de huidige crisis zijn er kwetsbare groepen
in onze gemeente. Deze inwoners moeten, wat
GBO betreft, absoluut geholpen worden. Samen
met andere partijen heeft GBO een amendement
ingediend om aan deze groep een extra bijdrage
te geven in de energiekosten. Natuurlijk is dit
geen volmaakte regeling. Maar als GBO zijn wij
niet bereid om te wachten tot we zeker weten dat
we alle kwetsbaren in Overbetuwe in beeld hebben. Er is NU hulp nodig. Gelukkig is dit amendement met een grote meerderheid aangenomen.
Verder heb ik namens GBO aandacht gevraagd
voor de werkdruk van onze ambtenaren. Dit
zijn de mensen die alles wat de politiek bedenkt
moeten uitvoeren en daarnaast ook onze inwoners ondersteunen. De krapte op de arbeidsmarkt
is inmiddels goed merkbaar en de druk loopt op.
Voor GBO heeft het ondersteunen van onze inwoners de hoogste prioriteit. Daarom heb ik mijn
collega-raadsleden opgeroepen om het beslag op
onze ambtelijke organisatie tot het meest noodzakelijke te beperken en heeft GBO tegen de moties
gestemd die vooral papierwerk opleveren.
Wij willen geen woorden (op papier), maar daden!
Ans Huisman, fractievoorzitter GBO

Op 8 november heeft de gemeenteraad van
Overbetuwe de begroting 2023 vastgesteld.
In deze onzekere tijden is het gelukt om een
begroting op te stellen die zonder meer als
realistisch en passend bij de snel veranderende
situatie kan zijn. Voor het CDA is het belangrijk
om te blijven hameren op de noodzaak om
een woonklimaat te realiseren die voor zo veel
mogelijk inwoners goede oplossingen biedt. Het
CDA is blij dat de plannen voor het behouden
van het zwembad in Zetten nog steeds prominent in beeld zijn, en we kijken uit naar de
uitwerking van de scenario’s. Interactie met de
samenleving is cruciaal voor het bouwen van
wederzijds vertrouwen. Goed idee om een lokale ombudspersoon aan te stellen, heel goed om
aan interactie en participatie te blijven werken. Het is ﬁjn dat we als gemeente ﬁnanciële
ruimte hebben om te kunnen investeren in onze
samenleving, ook in de mensen die dat extra
steuntje in de rug nog harder nodig hebben.

Het is het zeer van belang dat we investeren
op de juiste plaats en dat we ervoor zorgen dat
iedereen kan meedoen in Overbetuwe.
Wat het CDA betreft is het college erin geslaagd om in tijden van grote onzekerheid een
begroting op te stellen die de nodige handvatten bevat om perspectief voor de komende
jaren te bieden.
Luca Consoli, fractievoorzitter CDA

Omkijken naar elkaar en verder kijken dan naar
morgen
In een tijd waar we van crisis naar crisis lijken te worden geslingerd
is snel reageren en oplossingen bieden belangrijk, maar moeten we
niet vergeten om ook vooruit te kijken.
Er wordt veel gevraagd van ons allemaal. In de eerste plaats van
onze inwoners, zij krijgen te maken met stijgende energiekosten en
duurdere boodschappen. Al deze problemen leiden ook tot onrust en
verschillen tussen voor- en tegenstanders worden steeds groter.
D66 wil werken aan oplossingen op de korte termijn en op de lange termijn. Dus niet alleen wat
doen aan de stijgende energielasten, maar ook werken aan verduurzaming van woningen. Niet
alleen noodopvang bieden, maar ook zo veel mogelijk passende woningen bouwen. Niet alleen zo
goed mogelijk zorg verlenen maar ook werken aan een gezondere leefstijl.
D66 heeft ervoor gepleit om op korte termijn extra hulp te regelen voor mensen met een laag inkomen om de energienota te kunnen betalen. Ondertussen werken we ook aan voorstellen om extra
geld in te zetten bij het verduurzamen van woningen en omgaan met het veranderende klimaat.
D66 pleit voor meer respect en verdraagzaamheid. Het voorstel om van Overbetuwe een Regenbooggemeente te maken is met een overgrote meerderheid door de raad omarmd. Tot slot willen
we met ons huishoudboekje in de hand beter vooruitkijken en daarover gaan we in gesprek met
onze ‘auditcommissie’, een soort penningmeester van de raad.
D66 blijft positief kritisch en we kijken om naar elkaar en verder dan morgen.
Mariel de Vries, fractievoorzitter D66

Gebrek aan visie en plannen
De raadsvergadering over de begroting bracht geen
duidelijkheid over de plannen van het college en de
collegepartijen. Positief puntje was, dat naar aanleiding van een door ons geïnitieerd amendement “Hart
van Heteren” verder kon. Door toezeggingen van de
wethouder was het niet nodig om het amendement
in stemming te brengen. Daarna kwam de behandeling van de begroting 2023. De coalitiepartijen (GBO,
CDA, en Groen Links) roemden de begroting en stelden, dat dit een uitstekende begroting was in uitstekende tijden, hiermee het gesprek aan perspectief en
visie verdoezelend. Anders was dat bij de oppositiepartijen (D66, VVD, PvdA, CU en BOB). Zij waren erg
kritisch en probeerden middels hun bijdrage en moties
en amendementen helderheid te krijgen over

het beleid en richting te geven aan het beleid van
komend jaar.
Een voorstel om de verhoging van de OZB te beperken door VVD, PvdA en BOB ging roemloos ten
onder. Vanuit BOB hebben we door middel van moties
getracht grip te krijgen op de uitgaven in het sociaal domein. Hiervan werd vanuit de collegepartijen
gemeld, dat er een te grote druk op de ambtenaren
stond en wij dit eigenlijk niet hadden mogen vragen.
Met andere woorden: BOB moet vooral niet te moeilijk doen. En dit zijn we eigenlijk wel van plan We
zijn gekozen om de belangen van de inwoners van
Overbetuwe te behartigen en dat zullen we als lokale
partij zeker blijven doen. Er is voor ons nog veel werk
aan de winkel. U kunt op ons vertrouwen.

Ard op de Weegh,
fractievoorzitter
Burgerbelangen
OverBetuwe
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Kaders in een tijd van crises
De VVD heeft een duidelijke mening waar het in Overbetuwe naartoe moet.
We hebben bij de behandeling van de begroting geprobeerd het college
een zetje in de goede richting te geven.
Als VVD zien we dat er steeds minder jongeren en werkenden zijn ten
opzichte van ouderen. We moeten dan ook bedrijven die voor de banen
van de toekomst zorgen de ruimte geven en goedkope koopwoningen voor
onze jongeren bouwen. Hoewel er bij onze jongeren grote behoefte is aan
die woningen, kregen we als VVD onvoldoende steun om juist die goedkope koopwoningen te gaan bouwen.
Als VVD zien we dat er aan de groene buﬀer tussen de steden wordt geknabbeld en dat we ons sterk moeten maken om die te behouden en dat
we dus geen woningbouw in Park Lingezegen toe moeten staan.

Als VVD zien we dat onze inwoners het ﬁnancieel steeds moeilijker krijgen
en dat bij de gemeente de schulden oplopen. Ons voorstel om de uitgaven
te beperken werd echter niet aangenomen. Maar erger nog – in deze dure
tijden wilde de coalitie van GBO, CDA en GroenLinks ook niet meegaan in
ons voorstel om de stijging van de OZBelasting te beperken.
Het college is bang om fouten te maken en wil vooral met iedereen praten
voor ze aan de slag kan. Als VVD vrezen we
dan ook vier jaar verlies door een college dat
vooral op de winkel past. Juist in moeilijke
tijden is de slagkracht en overtuiging nodig die
we nu missen.
Peter de Waard
fractievoorzitter VVD Overbetuwe

Begroting 2023: verbeterd vastgesteld

Problemen inwoners

De PvdA ziet een aantal belangrijke problemen
voor onze inwoners.

Tijdens de behandeling van de Begroting 2023 vertelde ik namens
GroenLinks dat we voorpret beleven aan de plannen waarvoor de
komende jaren geld wordt vrijgemaakt. Toch was er ruimte voor verbetering en daarom hebben we twee amendementen ingediend.

Betaalbaar wonen
Hebben starters een betaalbare woning kunnen
vinden? Kunnen ouderen hun grote eengezinswoning verlaten voor een kleinere woning? Veel
te weinig. Het college wil 250 woningen per jaar
realiseren. Alleen dat doen ze niet!

Ons amendement Dierenwelzijn is raadsbreed aangenomen! Er komt
€10.000 beschikbaar om uit te zoeken hoeveel geld de eerdere aanbevelingen van de Dierenbescherming gaan kosten. De raad kan dan later
nog beslissen welke aanbevelingen worden overgenomen.
Ook ons amendement voor het verruimen van de inkomensgrens voor
de energietoeslag haalde het. Zo kunnen in 2023 meer inwoners met
een klein budget deze toeslag van €1.300 aanvragen. Aanvragen voor
2022 kan trouwens ook nog! Op de website van de gemeente leest u
hier meer over, ook over wanneer de aanvraag voor 2023 kan worden
ingediend.
Het college moet aan de slag met het toewijzingsbeleid voor woonwagens. Deze groep wacht al heel lang op duidelijkheid en die proberen
we hiermee te versnellen. In 2023 wordt beleid ontwikkeld voor een inclusief Overbetuwe. Ongeacht je gender, seksuele voorkeur, huidskleur
of geloof kan en mag iedereen meedoen.
Nu de begroting is vastgesteld gaan we weer over tot de orde van de
dag. We blijven werken aan duurzaamheid en klimaatadaptatie, aan het
bouwen van nieuwe huizen en aan het bieden van goede en bereikbare
zorg.
Dat doen we voor u, maar ook graag met
u. Wilt u iets met ons delen? Mail dan naar
fractie@groenlinksoverbetuwe.nl.
Want we doen het samen!
Hanneke Bruinsma,
fractievoorzitter GroenLinks Overbetuwe

Bij behandeling van de uitgangspunten voor de
begroting 2023, zag de ChristenUnie een aantal
wolken aan de zonnige, blauwe lucht. Bij deze
begroting zijn onze zorgen nog steeds relevant.
Financieel ziet de begroting er op zichzelf goed
uit, ondanks de kostenstijgingen. En ondanks dat
nog niet alle plannen duidelijk zijn. En er zijn ook
andere vragen. Zijn er voldoende mensen om alle
plannen uit te werken? Zijn er voldoende mensen
en materialen te vinden om die plannen daarna
ook uit te voeren? En gaan we in de uitvoering ook
daadwerkelijk zoeken naar maatwerkoplossingen,
vooral voor initiatieven over meerdere onderwerpen? Hoe gaan we jeugd beter betrekken het
maken van lokaal beleid?
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Sneller bouwen op Land van Tap in Elst
Daarom diende de PvdA een motie in om de bouw van woningen op het
Land van Tap in Elst te versnellen. Met een andere motie riepen we het
college op om samen te werken met de lokale wooncorporaties om de
nieuwbouwopgave sociale huur in Overbetuwe écht waar te maken.
Jeugdhulp, minder uitgeven meer problemen
De PvdA ziet dat het college 1,3 miljoen euro minder uitgeeft aan Jeugdhulp. Tegelijkertijd zijn er gezinnen in Overbetuwe die niet of niet op tijd de
noodzakelijke hulp krijgen die nodig is. Dus onze gemeente geeft minder
uit en de problemen van sommige gezinnen worden groter. Daar begrijpen
we níets van.
Lage lasten of noodzakelijke voorzieningen?
GBO, CDA en GroenLinks zijn tróts op de lage lasten voor de inwoners. De
PvdA kiest ervoor dat starters en ouderen een woning kunnen vinden. De
PvdA kiest voor betaalbare klimaatmaatregelen voor iedereen, een huisarts
dichtbij, een
benaderbare wijkagent, fatsoenlijke opvang van vluchtelingen en asielzoekers en een overheid die actieve inwoners ondersteunt als zij zich inzetten
voor het algemene
belang in hun dorpen. De PvdA kiest niet voor een wedstrijdje laagste
lasten.
Elbert Elbers
fractievoorzitter PvdA Overbetuwe

De ChristenUnie heeft opgeroepen op om aan te
sluiten bij Stichting Steenbreek, voor meer groen
in tuinen en op balkons. De hele gemeenteraad en
ook het college steunt dit voorstel.
We spraken ook over wonen en huisvesting van
onderwijs en sport. De ChristenUnie vindt het
belangrijk dat iedereen goed en duurzaam kan
wonen. Zeker ook starters en ouderen. Op een
manier die het beste past bij ieders mogelijkheden.
Met bewogen gastvrijheid voor vluchtelingen. We
zijn blij dat er een aanpassing komt om zo snel
mogelijk duidelijkheid te geven over toewijzing van
toekomstige standplaatsen voor woonwagenbewoners. En ook al is naar school gaan en sporten iets
anders dan wonen: onze jonge inwoners brengen

veel tijd door op school en bewegen is voor
iedereen belangrijk. Onderdak voor onderwijs
en sport verdient daarom aandacht.
Ook in 2023 wil de ChristenUnie Samen Recht
Doen!
Gerdien Maaijen, Fractievoorzitter ChristenUnie
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