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Damitech,
regionaal dé technische
groothandel voor al uw
benodigdheden

Maandag-donderdag 06:00 - 18:00
Vrijdag 06:00 - 17:00
Zaterdag 08:00 - 12:00

Gereedschap

Beregening

Verf

Bouwmaterialen

Elektra

Nijverheidsweg 5
4041 CK Kesteren
(0488) 48 02 32
info@damitech.nl

Sanitair

Bezorgservice

De stem
des HEEREN
,,De stem des HEEREN is met kracht, de stem des HEEREN is met heerlijkheid”. Psalm 29:4

Ds. M. J. van Gelder, Slikkerveer

David wekt ons op om de Naam
des HEEREN eer te geven en Hem te
aanbidden in Zijn heiligdom. God is
groot, heilig en geducht.
David hoort Gods krachtige en heerlijke stem over de grote wateren,
donder en bliksem. De cederen op
de Libanon worden door de bliksem
getroffen en geveld. Gods kracht
ontwortelt de oudste, hoogste en
sterkste bomen. De woestijnen beven onder het natuurgeweld en de
hinden werpen hun jongen.
De stem des HEEREN is met kracht,
de stem des HEEREN is met heerlijkheid. Geeft den HEERE, gij kinderen
der machtigen, geeft den HEERE eer
en sterkte!
Gods krachtige stem: ,,Er zij licht!”
En er was licht. Gods krachtige stem
tot de gevallen mens: ,,Ga heen uit
het paradijs. Vervloekt is een ieder
die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te

doen”. Ontzaglijk was Zijn stem op
de Sinaï. Het ganse volk beefde.
En nog: als de Heilige Geest Gods
stem krachtig maakt in onze ziel.
Het gevolg is verbrijzeling, een
terneergeslagen worden, zoals de
bomen op de Libanon. Een beven,
zoals de woestijnen deden. Dan
kreunt onze ziel: ,,O God, wie zal
voor U bestaan?” Jezus Christus
gevoelde de stormwind en het vuur
van Gods heilige wet op de kruisheuvel Golgotha en riep het uit:
,,Mijn God! Mijn God! Waarom hebt
Gij Mij verlaten?!”
Maar de stem des HEEREN is ook
met kracht en heerlijkheid in het
Evangelie.
Abraham kon Gods stem niet weerstaan toen Hij sprak: ,,Ga heen uit
uw land en uit uw maagschap, naar
het land dat Ik u wijzen zal”. Heerlijke beloften deed de Heere hem
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vervolgens toekomen. De belofte
van hét Zaad, zoals al eerder door
Gods heerlijke stem aan de gevallen
Adam beloofd.
Krachtig was Jezus’ stem, toen Hij
tot Levi sprak: ,,Volg Mij!” En hij, alles
verlatende, is Hem gevolgd.
De stem des HEEREN in het Evangelie is liefelijk en krachtig. Vanaf de
kruisheuvel klonk: ,,Het is volbracht!” Die stem, door de Heilige
Geest gebracht in het verslagen
zondaarshart, brengt vergeving en
vrede.
De stem des HEEREN is met kracht
en heerlijkheid. Doden zullen horen
de stem van de Zoon van God,
en die ze gehoord hebben, zullen
leven.
,,Lazarus, sta op!” Tot anderen:
,,Volg Mij!” Hoort Hem zeggen:
,,Neigt uw oor en komt tot Mij, hoort
en uw ziel zal leven”. Hoort Hem
roepen: ,,Indien iemand dorst, die
kome tot Mij, en drinke. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid
en belast zijt, en Ik zal u rust geven”.
Gekomen zijnde, getrokken door
Zijn stem, vinden zij rust. Of, na lang
zwerven, verschijnt Hij, zo onver-
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wacht en onverdiend, en Zijn stem
wordt gehoord: ,,Dat is de stem van
mijn Liefste”.
Het is de Heilige Geest, Die de stem
des HEEREN doet horen. Inwendig,
in het hart, brengende in ootmoed,
verwondering en wederliefde aan
Zijn voeten.
De stem des HEEREN is met kracht,
de stem des HEEREN is met heerlijkheid. Ook eenmaal, op de wolken
des hemels. ,,Komt in”, zal Hij zeggen tot de begenadigden, die Zijn
verschijning hebben liefgekregen.
Dat was juist toen alle hoop hen
gans ontviel. Tot de anderen zal Hij
zeggen: ,,Gaat weg van Mij, gij die
de ongerechtigheid werkt en Mijn
verschijning niet hebt liefgekregen”.
Beide stemmen zullen met kracht
en heerlijkheid zijn en hun uitwerking niet missen! Bij de ene eeuwige
verwondering. En bij de ander eeuwige afgrijzing.
,,Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
verhardt uw hart niet, maar laat u
leiden”.
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Opening
Aan deze tweede digitale raadsvergadering nemen alle raadsleden deel.
Voorzitter Kottelenberg vraagt een moment van stilte voor gebed of bezinning.
In deze raadsvergadering staan de
jaarstukken en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen centraal.
Het college heeft voor Neder-Betuwe
zienswijzen opgesteld, die de raad
samen met de jaarrekeningen en de
begrotingen behandeld.
Ingekomen stukken
De heer Jansen (PvdA) vraagt het
college om het Nannenberghuis in
Dodewaard en andere vergaderlocaties
te betrekken en aan te bevelen voor
bijeenkomsten, die uitgaan van de
gemeente.
De burgemeester neemt deze aanbeveling mee.
De heer Van Leeuwen (SGP) vraagt
n.a.v. het stuk “Investeren in relaties’
en het daarin genoemde onderzoek
naar het bereik, om het rapport van dit
onderzoek op een college-informatieavond te bespreken.
De burgemeester zegt dit toe.
Hamerstukken
• Ontslag vertrekkend burgerraadslid,
de heer J. Klaassen (SGP)
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• Eerste wijziging verordening tijdelijke commissie voorbereiding inzet
precariogelden 2020
• Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatiebrief grex Medel 2020 (nr.
70z)
• Bekrachtiging geheimhouding bijlage
bij jaarstukken 2019 Medel
• Bestemmingsplan ‘Parapluherziening
zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel
• Governanceprotocol Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland
• Regio Rivierenland: jaarstukken 2019
• Regio Rivierenland: begroting 2021
• Regionaal Archief Rivierenland: jaarstukken 2019
• Regionaal Archief Rivierenland: begroting 2021
• Industrieschap Medel: jaarstukken
2019
• Industrieschap Medel: begroting
2021
• Uitvoeringsorganisatie Breedband
Rivierenland: begroting 2020+2021
Bespreekstukken
Voor de twee agendapunten over de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is de
heer Woldberg voorzitter van de raad,
omdat voorzitter Kottelenberg portefeuillehouder is van deze onderwerpen.

5

RAADSVERSLAG I

SGP NIEUWS JULI 2020

Met plezier op pad
Van aantrekkelijke occasions en nieuwe auto's tot flexibele
leasecontracten. Van onderhoud, apk, complexe reparaties en
specialistisch schadeherstel tot een grondige wasbeurt. Voor alles
wat bij zorgeloos en plezierig autorijden hoort kunt u terecht bij
Van Leeuwen Auto's. Niet voor niets komen particuliere en
zakelijke klanten uit de wijde regio naar het familiebedrijf uit
Kesteren. Als het aan ons ligt, bent u dagelijks met plezier op pad.
De verwachtingen positief overtreffen, dat doen we graag!
Welkom bij ons betrokken en gedreven team van 25 specialisten,
voor u en uw auto!

www.vanleeuwenautos.nl

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(VRGZ): jaarstukken 2019
De heer Eerbeek (SGP): “Namens de
SGP een compliment aan allen van
de veiligheidsregio en gezondheid en
zegen om het werk elke dag te doen.”
Hij vindt de aanrijtijd een punt van aandacht; deze laat overigens een dalende
tendens te zien. De SGP maakt zich
zorgen over zaken waarin elke minuut
telt. Hij vraagt de burgemeester dit in
het bestuur aan de orde te stellen. Hij
ziet graag meer kengetallen van NederBetuwe voor de beoordeling van de
resultaten.
Burgemeester Kottelenberg licht toe
dat in 2019 door de veiligheidsregio
fors is geïnvesteerd. De verzekeringsorganisaties geven ook extra middelen.
Het aantal ambulanceritten neemt
echter toe. Hij hoopt dat de positieve
tendens zich voortzet. Hij deelt de zorg
van de SGP. Hij zorgt voor de cijfers van
Neder-Betuwe van 2019 en hij wil begin
volgend jaar een overleg organiseren
met raad en regio.
De heer Hommersom (CDA) vult aan dat
uit de aanrijtijden blijkt dat er behoeft
is aan een extra ambulance.
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
(VRGZ): begroting 2021
De heer Eerbeek (SGP) licht een amendement namens alle partijen toe. De
raad heeft veel waardering voor politie,
brandweer, ambulance- en VRGZ-personeel. De begroting 2021 zou duidelijke
informatie moeten bevatten wat men
van plan is te gaan doen met duidelijke
doelstellingen, activiteiten en kosten.
Daarmee kan de raad zijn kaderstel-

lende en controlerende taak uitvoeren.
De begroting is echter niet concreet en
helder. De begroting moet SMART1 zijn.
Ondanks de vraag van vorig jaar om
concretisering van de onderbouwing,
is dit niet gebeurd. Daarom dienen de
raadsfracties een amendement in voor
toevoeging aan de zienswijze van:
‘De gemeenteraad constateert dat zijn
oproep in de zienswijze over de begroting 2020 niet is opgevolgd. Ook de
begroting 2021 mist op een groot aantal
onderdeel concrete en SMART-geformuleerde doelstellingen. Daardoor kan de
kaderstellende en controlerende taak
van de gemeenteraad onvoldoende
worden uitgeoefend. De gemeenteraad
roept de VRGZ op om in de volgende
begroting alsnog serieus werk te
maken van deze wens ten aanzien van
alle onderdelen van de begroting. De
gemeenteraad nodigt de VRGZ graag
uit om te overleggen hoe aan deze
oproep gehoor kan worden gegeven.
De gemeenteraad vertrouwt erop dat
deze herhaalde oproep ertoe leidt
dat deze werkwijze in de toekomstige
begrotingen (én andere beleidsstukken)
structureel wordt geïncorporeerd.’
Voorzitter Kottelenberg neemt het
voorzitterschap weer over.
GGD Gelderland-Zuid: jaarstukken
2019
De heer Jonkers (SGP) bedankt voor de
jaarstukken. Het positieve resultaat van
€ 41.000 komt door het extra tussentijds budget. Hij licht een amendement
mede namens GB, CDA, VVD en CU
1 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en
Tijdgebonden
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PromotiePack | Matensestraat 62A | 6669 CJ Dodewaard | 0488 48 32 33
info@promotiepack.nl | www.promotiepack.nl

PROMOTIEPACK
Golfkarton . Massief karton . Bedrukt . Onbedrukt
Dozen . Opvullen . Luchtkussenfolie . Rekwikkelfolie
Krimphoezen . Tapes . Omsnoeren . etc.

verpakkingsmaterialen
Ook voor een scherpe prijs uw producten verzendklaar maken? Bel of mail ons!

Vredo ontwikkelt, produceert en verkoopt:
Tracs

Tuin/sport/golf
doorzaaimachines

Zodenbemesters

Snijfilters

Agrarische
doorzaaimachines

Vredo Dodewaard B.V.
Tel: 0488-411254
E: info@vredo.nl
W: www.vredo.com

Vredo Dodewaard B.V. is een gezond zelfstandig familiebedrijf
dat zich toegespitst heeft op de ontwikkeling, productie & verkoop
van machines t.b.v. de agrarische en groene sectoren.

De beste in het veld

toe. Hij maakt een opmerking over de
krappe wijze van begroten. Het college
heeft een zienswijze opgesteld. Het
amendement beoogt een toevoeging
aan de zienswijze met: ‘Aandachtspunt:
controleerbaarheid.
Het is voor ons lastig om de informatie
in de jaarstukken te vergelijken met die
van de
begroting 2019. Wij verzoeken u om
vanaf de jaarstukken 2020 de informatie
op heldere wijze te koppelen aan de
doelstellingen in de begroting. Een stoplichtmodel kan daarbij van nut zijn.
Voorts verzoeken wij u – in lijn met
onze zienswijze op de begroting 2021
met onder meer het verzoek ook de
facultatieve doelen in de begroting op
te nemen – om vanaf de jaarstukken
2020 de resultaten ten aanzien van de
facultatieve taken te rapporteren.’
De heer Jansen (PvdA) geeft aan dat zijn
fractie hierbij aansluit.
GGD Gelderland-Zuid: begroting 2021
De heer Jonkers (SGP) merkt op dat
de GGD een uitdagende insteek heeft
gekozen met 30/70% voor onderzoek
t.o.v. voorwaarden en vervolg. ”Snelle
afschaling naar lokale wijkteams levert
waarschijnlijk besparing op.” Hij roept
de wethouder op om hierop toe te
zien. Dat scheelt veel werk van GGD en
kosten voor onze gemeente. Hij wenst
de GGD veel wijsheid toe voor de te
verrichten werkzaamheden. Naast de
verbeteringen t.o.v. vorig jaar dient hij
een amendement mede namens GB,
CDA, VVD en CU in met een aanvulling
op de voorliggende zienswijze:
‘Voorts hebben wij de volgende aandachtspunten:
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1. Wij verzoeken u de doelstellingen
waar mogelijk gemeente specifiek
inzichtelijk te maken.
2. Wij verzoeken u doelstellingen op
het gebied van facultatieve taken toe
te voegen, zodat inzichtelijk wordt
welke facultatieve taken de GGD
Gelderland-Zuid voor haar deelnemende gemeente verricht en welke
doelen ten aanzien van die facultatieve taken worden gesteld.
3. Wij verzoeken u om de doelstellingen
in de begroting helder te formuleren
en meetbaar (SMART) te maken,
zodat na afloop van het jaar kan
worden beoordeeld in hoeverre de
doelstellingen bereikt zijn.
4. Opnieuw blijkt het werven van extra
inkomsten (acquisitiedoelstelling)
laag ingeschat. Wij verzoeken u in de
begroting 2021 een realistische en
ambitieuze begroting van de extra
inkomsten op te nemen.’
De heer Jansen (PvdA) steunt het amendement
Toelichting door het college
Wethouder Van Dijkhuizen legt uit dat
facultatieve taken de specifieke afspraken met de doelstelling van NederBetuwe zijn. De impact van Corona is
uitgelegd op een webinar van GGD. Ze
verwacht dat GGD wel met de raad zal
willen overleggen.
Avri: jaarstukken 2019
De heer Roseboom (SGP) merkt op dat
er vorig jaar veel veranderd is bij Avri en
dat het nieuwe inzamelingsbeleid geleid
heeft dit tot goede resultaten. Maar het
weerstandsvermogen van Avri is geheel
op. Hij geeft de wethouder mee de raad
9
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goed op de hoogte te houden van de
financiële ontwikkelingen. Uit de rapportage blijkt dat er in het project ‘Omgekeerd Inzamelen’ fouten zijn gemaakt.
Daarom dient hij namens alle fracties
een amendement in, waarmee de
complimenteuze zienswijze aangepast
wordt met een gematigder toon. Desalniettemin heeft de raad veel waardering
voor de inzet van de medewerkers.
Het amendement:
De tweede, derde en vierde alinea in
de zienswijze te vervangen door de
volgende tekst:
‘Bedankt voor de inzichtelijkheid en volledigheid van het document waarmee
de verantwoording wordt afgelegd over
2019. Het is mooi dat de regionale doelstelling voor geproduceerde hoeveelheid restafval in de tweede helft van
2019 al bijna is behaald. We zijn verder
content dat het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte in Neder-Betuwe binnen de kwalitatieve en financiële
kaders is uitgevoerd. Ten slotte vertrouwen we op een goede samenwerking met GR Avri en hopen u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd.’
Avri: begroting 2021
De heer Roseboom (SGP) merkt op dat
Avri nog steeds moeite heeft om de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt in
te schatten. Samen met het lage weerstandsvermogen en de grote risico’s
blijft dit zorgelijk. Het college heeft een
zienswijze opgesteld. Hierop dient hij
namens alle fracties een amendement
in met een kleine aanpassing:
‘Van mening zijnde dat in de voorliggende concept-zienswijze gesteld wordt
dat de afvalstoffenheffing op hetzelfde
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niveau zit als in 2010. Echter was er in
2010 geen sprake van een variabel tarief. De raad besluit in de derde alinea
van de zienswijze te schrappen: ‘en dat
we hiermee in Rivierenland in 2021 op
hetzelfde niveau zijn als in 2010.’ Hij
eindigt met: ‘Laten we de Avri kritisch
en constructief blijven beoordelen en
ondersteunen.’
De heer De Bruine (GB) weet dat veel inwoners hun afval goed scheiden, maar
dat ze met de tarieven hiervoor niet zijn
beloond “en dat is een beetje wrang”.
Van de verhoging van €44 is €12 voor
het weerstandsvermogen en €7 voor de
communicatie. Hij wijst ook op de inzet
tegen de 13.000 nul-aanbieders, die hun
afval dumpen of ergens anders laten
en die zodoende niet bijdragen aan de
opbrengsten van de organisatie, terwijl
er wel kosten gemaakt worden voor het
opruimen. Hij vraagt aandacht voor een
betere onderbouwing van de herinrichting van de milieustraten; eerst financiën op orde voordat er dure plannen
komen. Verder vraagt hij aandacht voor
de bezuiniging op PMD-zakken (Plastic,
Metaal en drank). “Er blijft werk aan de
winkel voor AVRI en inwoners.”
De heer Van der Lugt (CDA) sluit hierbij
aan en wijst ook op de mogelijkheden
van samenwerking met de organisatie Fruitdelta en RIF-fonds (Regionaal
Investeringsfonds) op het gebied van
afvalscheiding en verwerking. Hij stelt
voor om een prijsvraag uit te schrijven
voor goede ideeën op het gebied van afvalstoffenverwerking en opwaardering.
Wethouder Van Someren licht toe dat
AVRI sterk inzet op afvalstoffenscheiding en opwaardering naar grondstof11
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ONZE MISSIE

Onze missie is om zoveel mogelijk tevreden
klanten te voorzien van onze prefab
producten. We gaan ècht ver voor een
glimlach.

DE KEIJ HEEFT ALTIJD EEN PASSENDE OPLOSSING

Klaas van Binsbergen | Eigenaar

De Keij Betonplaten
Matensestraat 61A
6669 CH Dodewaard
+31(0) 488- 443 324

Wilt u een kavelpad, toegangsweg, buiten- of
binnenterrein van uw bedrijf snel en efficiënt
verharden? Kies dan voor de oplossing van De Keij uit
Dodewaard, welke complete projecten realiseert! Van
grondwerkzaamheden tot het leveren en leggen van
betonplaten. De Keij realiseert deze projecten op elke
locatie in Nederland, Duitsland, België en Engeland
vanaf 60 m².

www.dekeij.nl

info@johanwillemsen.nl - www.johanwillemsen.nl

• Sanitair
• Tegels
• Luxe hout-look
tegels
• Vloerverwarming
• Wanddecoratie
• PVC vloeren
• Zorg & Comfort

Openingstijden:
Dinsdag 9:30 - 18-00
Woensdag 9:30 - 18:00
Vrijdag
9:30 - 20:00
Zaterdag 9:30 - 16:00
Buiten openingstijden
ook bezoek op afspraak
mogelijk.

Tegelhandel Verwoert
Tielsestraat 28 | 4043 JS Opheusden
0488-442598 | info@tegelshenkverwoert.nl
www.henkverwoert.nl

fen als onderdeel van duurzaamheid
Hij vindt het een goed idee om dit mee
te nemen in de beoordeling van RIFprojecten.
Omgevingsdienst Rivierenland: jaarstukken 2019
De heer Arends (SGP) legt namens de
SGP-fractie de vinger nog bij de advisering van de ODR over de achterstand op
energiebesparing bij bedrijven. Voor
bedrijven is nog veel geld te besparen
en de regio hoeft voor iedere bespaarde
MWh aan energie geen zonnevelden en
windmolens te realiseren. De SGP roept
de ODR n.a.v. de jaarstukken 2019 op,
om in 2020 en 2021 hier flink op in te
zetten.
De heer Van Essen (VVD) sluit hierbij
aan. Verder geeft hij aan dat de ODR
een rustige en stabiele gemeenschappelijke regeling is, die vrij autonoom
haar werk doet. Wel in nauw verband
met de gemeenten.
Mevrouw Berends (GB) vult nog aan,
dat het bij de ODR om €1,8 miljoen
voor onze gemeente gaat. En dat onze
gemeente € 50.000 aan extra legesinkomsten in 2019 heeft ontvangen. Ze
bedankt de medewerkers van de ODR.
Een punt van aandacht blijft voldoende
en bekwaam personeel.
Omgevingsdienst Rivierenland: begroting 2021
De heer Arends (SGP) geeft namens
SGP-fractie de ODR en de regiogemeenten wat handreikingen om de ODR-kosten niet verder op te laten lopen en om
bij een visie op de kosten, ook nadrukkelijker de opbrengsten mee te wegen.
1.

Het risico van teveel maatwerk per gemeente bij de invoering van de Omgevingswet als het om de ODR-taken gaat.
Volgens de SGP-fractie moet de reactie
op de vraag aan raadsleden uit de regio:
Wilt u ‘regiobrede eenheidsworst’ of
‘maatwerk per gemeente’ meer opgevat
worden als: ‘Zoek naar zo veel mogelijk
gelijke aanpak in de regio, dat is wel zo
kostenefficiënt; maar in het uiterste
geval, willen de afzonderlijke raden op
onderdelen wel tot maatwerk bevoegd
zijn. Afhankelijk van de extra kosten die
iedere gemeente afzonderlijk daarvoor
dan wil betalen natuurlijk.’ Hij vraagt
de wethouder dit nog eens extra in het
AB van de ODR onder de aandacht te
brengen, want geen enkele gemeente zit
op dit moment op een onnodig hogere
rekening van ODR vanaf 2021 te wachten. Graag de reactie van de wethouder
hierop.
2.
Tegenover de kosten van ODR stromen
ook veel opbrengsten in de kas van de
gemeente als gevolg van leges op bouwprojecten e.d. De SGP-fractie roept de
wethouder op, om
a) in het AB van de ODR te vragen om
ook de opbrengstenkant voortaan in de
stukken te vermelden.
b) T.b.v. de eigen legesverordening 2021
na te gaan of alle loonstijgingen en
prijsindexaties voldoende in de diverse
leges verwerkt zijn.
3.
De ODR is qua professionaliteit en
klanttevredenheid juist goed op weg.
In het raadsbrede vooroverleg ODR
is geconcludeerd dat er voldoende
transparantie is in de begroting van de
ODR, hoewel hier en daar wat extra dui13
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Dhr. J. van Leeuwen

Openingstijden:

Dhr. J. van Leeuwen
Dhr. J. van Leeuwen

di-do 9.00-17.30 uur

Dhr. J. van Tel.:
Leeuwen
Tolsestraat 5
(0488)-441818
za 9.00-17.00 uur
Dhr.
J.
van
Leeuwen
Dhr. J. vanFax:
Leeuwen
4043
KB Opheusden
Tolsestraat
5
Tel.: (0488)-442973
(0488)-441818
Tolsestraat
5 Opheusden
(0488)-441818
Tolsestraat
5 KB
Tel.:Tel.:
(0488)-441818
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
4043
Fax: (0488)-442973
KB
(0488)-442973
Tolsestraat
5
Tel.:
(0488)-441818
4043
KB4043
Opheusden
Fax:
(0488)-442973
Tolsestraat
5 Opheusden
Tel.:Fax:
(0488)-441818
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
T. (0488) 44 12
98
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
4043
KB
Opheusden
Fax:
(0488)-442973
E-mail:
vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
4043 KB Opheusden
Fax: (0488)-442973
www.vandamwonen.nl
vr 9.00-21.00 uur

Tielsestraat 103
4041 CS Kesteren

vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl
E-mail: E-mail: vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl

Wethouder Van Wolfswinkel wijst erop
dat de bestaansgrond van de ODR
gelegen is in het gezamenlijk optrekken
van gemeenten. Het is goed als voor
bedrijven e.d. regionaal dezelfde regels
gelden. Is het eens met de zorgen van
de heer Arends. Bezuinigingen kunnen
zeker ten koste gaan van kwaliteit. Alle
andere vragen die de heer Arends van
de SGP stelt, zal wethouder Van Wolfswinkel, samen met die door mevrouw
Berends in de beeldvormende avond al
heeft gesteld op 6 juli a.s. meenemen
richting Algemeen Bestuur ODR. Hij
zegt toe na die AB-vergadering voor
een terugkoppeling aan de raad te
zorgen.

onderdeel van: agriteam

• Aan- en
verkoopbemiddeling
• Groot aanbod
landelijke objecten

Meer informatie:
Marinus Roseboom, Opheusden
www.landelijk-wonen.nl
T: 0318 - 619 209
E: ede@agriteam.nl
Volgt u ons al op instagram?
landelijk.wonen.midned

Boeken, Bijbels
Kantoorartikelen
CD’s
Kado-artikelen,
Speelgoed

ding en toelichting in de verder prima
compacte begroting welkom is. Het
zou jammer zijn als professionaliteit en
klanttevredenheid door beoogde bezuinigingen in regiogemeenten weer ver
terugvallen. Met alle gevolgen van meer
gerechtelijke procedures e.d. van dien.
Tot slot vraagt hij de wethouder alert
te zijn op de gevolgen van eventuele
bezuinigingen van buurgemeenten op
de algemene kwaliteit van de dienstverlening van de ODR.

AANNEMERSBEDRIJF

W.P. van den Dikkenberg
NIEUWBOUW

Dodewaard

VERBOUW

06 - 5050 5393

ONDERHOUD

Werkzaak Rivierenland: jaarstukken
2019
De heer Meijering (SGP) geeft aan dat
evenals vorig jaar voor Neder-Betuwe
maar beperkt inzicht in de doelen
en realisaties gegeven is. De SGP is
teleurgesteld dat ondanks een positieve
begroting er voor Neder-Betuwe toch
een fors tekort is ontstaan. “Het blijkt
dat er een misrekening is van € 710.000
voor vakantiegelden.”

Hij bedankt het college voor de zienswijze.
Werkzaak Rivierenland: begroting
2021
De heer Meijering (SGP) is ontevreden
over de inhoud van de begroting: het
ontbreekt aan transparantie en het is
evenals vorig jaar onduidelijk wat er
gaat gebeuren voor Neder-Betuwe. De
vermelde daling van 5% van instroom
zit er voor de gemeente niet in. Er zijn
cijfers vermeld over zaken die voor onze
gemeente niet uitgevoerd worden. “Het
is een te onduidelijke begroting, die niet
op onze steun kan rekenen. Het is al het
derde jaar dat is aangegeven dat het
beter moet. Er zijn stappen gemaakt,
maar deze begroting is onder de maat.”
Hij gaat mee met de zienswijze van het
college: niet instemmen.
Wethouder Van Dijkhuizen verwijst naar
de zienswijze. Ze neemt de boodschappen en kritische opmerkingen van de
raad mee naar het AB van Werkzaak.
Neder-Betuwe neemt diverse onderdelen af. Er volgt een evaluatie.
Besluitvorming
Alle amendementen en raadsvoorstellen worden bij acclamatie aangenomen.
Sluiting
Voorzitter Kottelenberg vraagt een moment van stilte voor gebed of bezinning
en sluit daarna de vergadering.

www.wpvandendikkenberg.nl
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Opening

Green

3

- tuinen -

Vraag een 3D ontwerp aan.

06 34 209 243
info@greenthree.nl
Opheusden

Dan heeft u pas echt een goed beeld van hoe uw tuin er uit
komt te zien. Met onze ervaring in ontwerp en aanleg van
tuinen voorzien wij u van de beste adviezen voor een tuin
die bij u past. Bel Martin en geniet bij voorbaat van uw tuin.

greenthree.nl

Hubo Kesteren

Voorzitter Kottelenberg vraagt een
moment van stilte voor gebed of bezinning.
Hij is blij dat de raad weer in levenden
lijve aanwezig is. Mevrouw Günther
(GB) is afwezig; ze wordt vrijdag opgenomen in het ziekenhuis voor een
operatie.
De raadsleden krijgen elk een broodtrommel i.v.m. de bevrijding 75 jaar
geleden. Alle kinderen tot 12 jaar en de
bewoners van De Schutse krijgen er
een van de gemeente.

Nedereindsestraat 30A

Agenda

T: 0488-481223
E: info@hubokesteren.nl

De heer Meijering (SGP) vraagt om het
agendapunt ‘Reclamebeleid Gemeente
Neder-Betuwe’ nu niet te behandelen. Er zijn nog te veel vragen rond dit
onderwerp zoals voldoende betrokkenheid van belanghebbenden. De
SGP-fractie vindt dat ondernemers zo
min mogelijk last moeten krijgen met
het nieuwe beleid. Hij stelt voor om in
de volgende raadscyclus hierop terug
te komen.
De raad gaat hiermee akkoord.

de Doe-Het-Zelf met een totaaloplossing

Dalwagen 65 6669 ML Dodewaard www.boomkwekerijjwcrum.nl
t 0488 41 16 95
f 0488 41 29 51
e info@boomkwekerijjwcrum.nl

Hamerstukken
• Definitief besluit ‘verklaring van geen
bedenkingen’ omgevingsvergunning

Laanbomenteelt

Containerteelt

Gotenteelt

appartementen en uitweg Nannenbergstraat te Opheusden
• Verbetering uitstraling urnenmuren
Bespreekstukken
Jaarstukken 2019
Toelichting
Het college legt aan de gemeenteraad
over elk begrotingsjaar verantwoording
af over het gevoerde beleid, onder
overlegging van de jaarstukken (het
jaarverslag en jaarrekening) en de daarbij behorende accountantsverklaring
en het verslag van bevindingen. Het
college stelt voor:
1. De Jaarstukken 2019 van de gemeente Neder-Betuwe vast te stellen
conform voorliggend ontwerp;
2. De overschrijdingen op de programma’s en kredieten te autoriseren;
3. Een bestemmingsreserve “implementatie Omgevingswet” instellen en de
voorziening “Implementatie omgevingswet” opheffen.
4. De bestemmingsreserve “drie decentralisaties” opheffen.
5. Het resultaat van de Jaarstukken
2019 vast te stellen op een overschot
van € 908.000;
6. Vanuit het overschot van de Jaarstukken 2019, voor de volgende initiatieven bedragen te bestemmen voor
besteding in 2020:

Handel
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Uniek assortiment

Innovatie

Optimale logistiek
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1.

Voor diverse soorten
aardappelen en uien!!

Voor diverse soorten
Voor diverseensoorten
aardappelen
uien!!
aardappelen
en uien!!
5,10,
of 20 kg

5,10,
5,10,ofof20
20kg
kg

L. van den Dikkenberg,
Rijnbandijk 171
4041 AV
L. van den Dikkenberg,
Kesteren
Telefoon : 0488-481439
Mobiel
: 06-12021716

L. van den171
Dikkenberg,
Rijnbandijk
Rijnbandijk
171
4041
AV
4041 AV
Kesteren
Kesteren

Telefoon : 0488-481439
Telefoon: 06-12021716
: 0488-481439
Mobiel
Mobiel
: 06-12021716

G. Frentz
Loonwerk en Minigraafwerk
Tevens sloophamer, rooiriek en
trilblok
Rozenstraat 23
4043 KN Opheusden
Tel. 0488-44 23 84
Mob. 06-20 61 02 97

Grondaankoop woning Tolsestraat (€ 24.750)
2. Monumentenbeleid (€ 25.000)
3. Begeleiding overgang Avri
Doorontwikkeling IVOR/IBOR (€
41.000)
4. Huisvesting arbeidsmigranten (€
57.000)
5. Toezicht, controle en handhaving Wabo-taken (€ 53.000)
6. Economische ontwikkeling (€
39.000)
7. Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€
130.000)
8. Cultuurpresentatie, -productie
en –participatie (€ 125.000)
9. Vergoeding cursussen (€ 20.000)
10. Drie decentralisaties (€ 45.000)
11. Storting overschot Jaarstukken
2019 in de algemene reserve (€
348.250).
7. De in het raadsvoorstel opgenomen
begrotingswijziging omtrent de bestemmingen vast te stellen.
8. De in deze Jaarstukken 2019 opgenomen actualisaties van de diverse
projecten per 31 december 2019 vast
te stellen en eventuele aanvullende
kredieten beschikbaar stellen.
Behandeling in de raad
De heer Arends (SGP): “Onverwacht
kan de gemeente de grip verliezen op
realisatie van het verwachte beleid. Dat
geldt voor overschrijding van begrote
werken, de hogere inkomsten van de
gemeente, de hogere kosten van WMO
en de Jeugdzorg en heel laat ingediende
declaraties.” Hij verwijst in dit verband
naar de motie vreemd aan de orde
‘Preventie in het sociaal domein’.
Er is reden voor dankbaarheid. Er is
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door velen veel werk uitgevoerd en hij
bedankt iedereen, die zich daarvoor
heeft ingezet. “Allereerst zouden het
goed zijn dat wij allemaal aan God,
de Gever van al het goed, onze dank
zouden brengen en Hem zouden vragen om Zijn zegen voor de onbekende
toekomst.”
Voor een uitgebreidere versie met
daarin de volledige bijdrage van de SGP
verwerkt, samen met een nadere inkadering, zie het artikel ‘Van de Fractie’.
De heer Woldberg (PvdA) bedankt de
samenstellers van de jaarrekening. Er is
veel gebeurd in 2019, een compliment
voor de Avri voor de invoering van het
nieuwe scheiden van afval. “Erg dat er
nog zoveel aso’s zijn met het scheiden.”
Hij is blij met de woningbouw in Fructus
in Dodewaard.
Ook hij heeft zorgen over de kosten
voor WMO, Jeugdzorg, bijzondere
bijstand en andere sociale uitgaven. Hij
dringt erop aan om de gereserveerde
posten voor in het afgelopen jaar niet
(geheel) uitgevoerde activiteiten gereserveerd te houden voor die projecten.
Naast de gevolgen van corona zijn de
risico’s van het sociale domein en participatie veel hoger dan in voorgaande
jaren. De financiële vooruitzichten zijn
daarom veel somberder. “We moeten
voor de toekomst voortvarend aan de
slag met de kadernota.”
Mevrouw Berends (GB) bedankt ook
voor de stukken. Ze heeft zorg over het
sociale domein. Ze is ook blij met de
gerealiseerde doelen, waaraan de raad
constructief heeft meegedacht. Ze pleit
voor een betere informatievoorziening
naar de raad (vb. via de pers verneemt
19
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de raad de plannen voor huisvesting
van arbeidsmigranten op Medel). Ook
vraagt ze aandacht voor de financiële
reserve door o.a. de oplopende uitgaven in het sociale domein. Ze vraagt
het college pas op de plaats te maken
en alleen verder te gaan met projecten
waarvoor verplichtingen zijn aangegaan. De GB-fractie is het eens met het
jaarverslag.
De heer Hommersom (CDA): “Allereerst
uit het CDA zijn dank aan de Heiland, Die
alles geeft wat we nodig hebben.” Ook
bedankt hij de opstellers. Hij ziet veel
reden tot zorg, vooral door de risico’s in
het sociale domein. Uit de accountantsverklaring blijkt dat de organisatie ‘in
control’ is; dat betreft het proces, maar
niet de ‘open end’ posten. Het CDA gaat
akkoord met het collegevoorstel. “Als
besluit van 2019: Laat gaan wat was, accepteer wat is en omarm wat komt.”
De heer Van Essen (VVD) constateert dat
er veel werk is verzet door de organisatie en het college. Een zorgpunt zijn de
overschrijdingen in het sociale domein.
De late meldingen hiervan in de raad
moeten anders. Highlights: rondweg
Opheusden, economische ontwikkelingen, woningbouw, duurzaamheid en
energietransitie.
De heer Van Hattum (CU) ziet dat de
jaarrekening sluit met een flink overschot, waarvan een groot deel in 2020
wordt besteed. “De komende jaren zal
het wel anders zijn.” Hij bedankt de
samenstellers. Hij is blij met de opmerking van de accountant dat het interne
financiële proces veel vordering heeft
20
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gemaakt. Hij stemt in met het collegevoorstel.
Toelichting van het college
Wethouder Van Wolfswinkel reageert
op de opmerking van mevrouw Berends
(GB) dat de raad niet op de hoogte is
gesteld van de arbeidsmigrantenhuisvesting op Medel. Hij deelt mee dat hij
niet meer weet als mevrouw Berends.
Hij heeft gehoord dat een projectontwikkelaar met het bestuur van Medel
contact gezocht heeft over huisvesting
op Medel. In het maandelijks portefeuilleoverleg van wethouders is het niet aan
de orde geweest. Er schijnt een plan te
liggen, maar het is nog niet bestuurlijk
behandeld. Zodra dit aan de orde is zal
hij de raad inlichten.
Mevrouw Berends heeft gehoord dat dit
initiatief al een paar jaar speelt.
Wethouder Van Wolfswinkel antwoordt
dat Tiel bezig is over grootschalige huisvesting in de stad, omdat nu veel woningen in de stad gebruikt worden door
arbeidsmigranten. Hij kan zich daarom
voorstellen dat Tiel nu geen behoefte
heeft aan huisvesting op Medel. Het
plan is bij hem niet bekend en zolang er
geen initiatief wordt ingediend hoeft de
gemeente niet te faciliteren.
Besluitvorming
Het collegevoorstel wordt unaniem
aanvaard.
Motie vreemd aan de orde over preventie in het sociaal domein
De motie vreemd, ingediend door SGP,
GB, CDA, VVD en CU verzoekt het college:
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a. om te werken aan beter voorspellend vermogen;
b. meer en beter te investeren in samenwerking, zo vroeg mogelijk in de
zorgketen;
c. de samenwerking met de huisartsen
verder vorm te geven en een integrale aanpak voor te staan;
d. haar preventieve en innovatieve attitude verder te ontwikkelen en uit te
dragen;
e. kritisch te kijken naar de effectiviteit
en efficiency van de eigen organisatie in het sociale domein;
f. bij andere gemeenten bruikbare
input op te halen;
g. de raad periodiek (minimaal driemaal per jaar) te informeren over
de ontwikkelingen in de jeugdzorg/
WMO
De heer Van Leeuwen (SGP) dient de
motie mede namens de andere partijen
in: “We hebben afgelopen woensdag
een presentatie gehad over de tekorten
in het sociaal domein. Een breed gevoel
dat leeft is ‘Wat nu?’. Het gevoel dat uit
de presentatie naar voren kwam was
‘strakker en strenger’. Als raad vinden
we dat we vooral sterk in moeten zetten op preventie, samen met verenigingen, kerken, huisartsen en andere
hulpverleners. Met deze motie willen
we als raadsfracties een duidelijk signaal afgeven.”
De heer Jansen (PvdA) is blij met de motie: “Wij vragen hier al jaren om. Mooi
dat deze hartenkreet wordt gehoord.
Wij steunen deze motie dus graag.”
De andere fracties uiten in diverse
bewoordingen hun wens voor meer
preventie in het sociaal domein.
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Besluitvorming
De motie wordt unaniem aangenomen.
Kadernota 2021
Toelichting
De kadernota is het startdocument
voor de planning en control cyclus.
De Kadernota 2021 geeft inzicht in de
financiële positie en de uitgangspunten
voor de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. Omdat de financiële positie dit jaar minder rooskleurig
is dan eerder, bevat de kadernota naast
nieuwe ontwikkelingen ook een aantal
bezuinigingsvoorstellen. Daarnaast
wordt de raad gevraagd akkoord te
gaan met een heroverwegingstraject
om structureel de financiële positie in
balans te brengen. Het college stelt de
raad voor:
1. De Kadernota 2021-2024 vast te stellen.
2. Het college op te dragen het in de kadernota opgenomen routeplan voor
het vervolgproces gedetailleerder uit
te werken in de ontwerpbegroting
2021.
3. Het college op te dragen de ontwikkelingen, keuzes, uitgangspunten
en de financiële uitwerking daarvan
integraal te verwerken in de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2024.
Behandeling in de raad
De heer Waasdorp (SGP): “We leven in
een bizarre tijd door het coronavirus
en de gevolgen daarvan, maar ook de
spanningen die rond de gemeentelijke financiën inmiddels onwerkelijke
vormen beginnen aan te nemen.” Hij
21
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• kostuums
• trouwkostuums
• ambtskleding
• ruim aanbod vrijetijdskleding

Burgemeester Lodderstraat 38
Opheusden

0488 42 96 90

www.heerenvanopheusden.nl
Wilvorst • Tommy Hilfiger • Roy Robson • Pierre Cardin • Meyer • Circle of Gentlemen • Greve Schoenen • Vanguard • Profuomo • John Miller • Van Gils • Tziacco • Alberto • Falke

Mooi vakwerk
Met de M van Polman
Bouwbedrijf M. Polman in Kesteren (ver)bouwt en
renoveert woningen en bedrijfspanden. Ons dna?
Hoogstaand vakwerk en persoonlijke betrokkenheid.
www.mpolman.nl

Vakkundig en Betrouwbaar
A.P. Bruinooge
Zelfstandig chauffeur

Lindelaan 20
4043 MB Opheusden
+31(0)620322024
info@apb-diensten.nl

stelt dat de budgetten voor WMO en
Jeugdzorg onhoudbaar zijn geworden
en dat de kosten als gevolg van het coronavirus onvoldoende worden gecompenseerd door het Rijk. “Gelukkig zijn
we de laatste jaren voorzichtig geweest
en hebben we behoorlijk wat vet op de
botten, maar de ontstane tekorten kunnen niet lang vanuit reserves betaald
worden.” De onvoorspelbaarheid van
het sociaal domein baart de SGP-fractie
grote zorgen. Voor goede keuzes is adequate informatievoorziening uitermate
belangrijk en dat is voor verbetering
vatbaar. “De SGP is voor een kleine,
compacte overheid. De insteek van het
college om al dan niet tijdelijk nog meer
ambtenaren op het sociaal domein in
te zetten, is niet de denkrichting die de
SGP voorstaat.”
De kadernota is summier van opzet en
bevat weinig nieuw beleid door de beperkte financiële ruimte en ook omdat
de afgelopen twee jaar al veel in gang
gezet is. Het verlagen van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte is
voor de SGP niet wenselijk. Het college
heeft voldoende capaciteit, kennis en
kunde om in de komende maanden een
evenwichtige begroting op te stellen.
SGP, CDA en VVD hebben een motie
Dekkingsmiddelen opgesteld om een
duidelijk kader mee te geven. De SGPfractie wenst het college en de ambtelijke organisatie veel wijsheid en bovenal
Gods zegen toe bij het opstellen van de
begroting voor het komende jaar.
De heer Woldberg (PvdA) waardeert
de samenstellers: “Het is klare taal.” Hij
waarschuwde vorig jaar voor financieel
optimisme; een jaar later is het al heel
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anders. Hij stelt voor om de fracties te
betrekken bij de invulling van de bezuinigingsvoorstellen voor de meerjarenbegroting. Daarvoor dient hij samen
met GB een motie Bezuinigingen in.
Wat PvdA betreft gaan deze bezuinigingen over alle terreinen, ook over grote
projecten en genomen beslissingen. De
precariogelden kunnen zo nodig best
ingezet worden om tekorten te dekken.
Hij dient daarover een PvdA-motie
Precariogelden in. Verder wil hij Manuswaard behouden als recreatieplek
zonder overlast van speedboten en
schapen. Wat betreft arbeidsmigrantenhuisvesting: “De wethouder was
goed bezig, maar het is nu akelig stil en
er gaan geruchten over Ochten. Hoe zit
het?” Hij vraagt hoe het college en de
raad denken over een budgetplafond
personeelskosten.
Mevrouw Berends (GB) ziet dat de
kadernota de raad voor veel keuzes
stelt. Dit is best moeilijk, omdat veel
nog onduidelijk is. Ze noemt o.a. de
kosten van het sociale domein. Om hier
grip op te krijgen wijst ze op de motie
Bezuinigingen. Er is veel onzeker over
de landelijke regelingen en ook over
de lokale ontwikkelingen. Ze vraagt
aandacht voor verbetering van de bedrijfsvoering, het VNG-hulpmiddel voor
WMO-kostenvoorspelling, noodzaak
van OZB-verlaging en inzet van precariorechten. Voor de bestrijding van de
eikenprocessierups door vergroting van
biodiversiteit zal ze een motie Eikenprocessierups indienen. “Resumerend:
Voor GB is het onmogelijk met deze
kadernota onze koers uit te zetten voor
de begroting; daarvoor ontbreekt nog
te veel aan informatie, de kosten zijn
23
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VAN DE
WETHOUDER
Inmiddels is de helft van deze raadsperiode al weer voorbij. Als college
hebben we in 2018 al veel ambities uit het coalitieprogramma in de
meerjaren begroting geplugd. Hierdoor was het mogelijk veel wensen al
in de tijd weg te zetten en te voorzien van de financiële consequenties.
En ondanks dat waren we in staat de wens de OZB voor onze inwoners
langzaam te verlagen en tot het gemiddeld landelijk niveau te brengen te
verwezenlijken.
Zoals bekend heeft de landelijke overheid in 2015 een aantal taken
binnen het sociale domein overgeheveld naar de lokale overheden. De
zogenaamde transitie van de 3D’s. (WMO, jeugdzorg en participatie) Veel
extra werk met minder middelen. Veel gemeenten zijn hierdoor in de
problemen gekomen. Tot dit jaar viel het in onze gemeente mee. Inmiddels wordt ook onze gemeente geconfronteerd met in 2019 opgelopen tekorten binnen de jeugdzorg en de WMO. En dit lijkt een structureel tekort
te worden. Een en ander betekent dat we een tekort van 2,5 miljoen euro
moeten wegwerken om voor de komende jaren een sluitende begroting
te kunnen presenteren. Hiervoor heeft het college in de kadernota die op
1 juli door de gemeenteraad werd goedgekeurd nadere voorstellen gedaan. We mogen blij zijn dat we de afgelopen jaren reserves op hebben
kunnen bouwen. Daarnaast hebben we de precario gelden niet verwerkt
in de begroting. Veel gemeenten hebben dit al wel gedaan. Hierdoor zijn
we in staat voor de korte termijn tekorten op te vangen. Reserves opbouwen hebben ook als doel deze in te zetten als er minder goede jaren
aankomen. Het college zal samen met de ambtelijke organisatie op zoek
gaan naar bezuinigingen voor de jaren na 2021. Het doel is zoveel als mogelijk de ambities in stand te houden, de lasten niet op de schouders van
onze inwoners te leggen en toch een sluitende begroting te presenteren.
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Rest dus niet meer dan de lef te hebben in eigen vlees te snijden. De komende periode zal hier veel denk- en rekenwerk verricht moeten worden.
De woningbouw vordert gestaag. Inmiddels is het plan voor de ontwikkeling van Casterhoven ten westen van de Hoofdstraat gereed. De gemeenteraad zal hier in september een besluit over nemen. Dit betekent dat
we in 2021 kunnen beginnen met de bouw van een flink aantal woningen. In Kesteren zijn we ook druk bezig met de herontwikkeling van het
Stationsgebied. Na de zomervakantie wordt gestart met de aanleg van
fietspaden langs de Broekdijk. In Ochten komt de ontwikkeling voor een
aantal woningen in de Prunusstraat in een stroomversnelling. Daarnaast
wordt hard gewerkt aan de visie Ochten-Oost. Een rondweg ten oosten
van het dorp moet de verkeersdruk op de Cuneraweg en de Waalbandijk
doen afnemen. Ten oosten van Ochten gaan we op zoek naar nieuwe
woningbouwlocaties. Dodewaard staat aan de vooravond van uitbreiding met 81 woningen in Fructus. Bovendien oriënteren wij ons op dit
moment op verdere uitbreiding van het dorp Dodewaard. In Opheusden
wordt verdere ontwikkeling in Heerenland voorbereid. Het plan rond
het plein tussen Aldi en Albert Heijn bevindt zich inmiddels bijna in de
intentiefase. Kort geleden hebben we gesproken met de ontwikkelaar
van de gemeentewerf aan de Kastanjelaan. De bedoeling is hier zorgappartementen te bouwen. Onze boodschap was duidelijk. De groei van het
dorp Opheusden en de ontsluiting van het Agro Business Centre vraagt
om een rondweg ten zuiden van het dorp. Ook hier zal in het najaar een
definitief besluit over genomen moeten worden. Bovendien zal diep
nagedacht moeten worden over de verdere ontwikkeling van het ABC
terrein. In het najaar zal de Raad van State uitspraak doen over de bouwplannen Broedershof in Echteld. We zijn druk doende met de uitbreiding
van bedrijventerreinen. Onze lokale ondernemers snakken naar grond
om hun bedrijf uit te kunnen breiden. Al met al, heel veel wensen en
eisen. En dat te midden van een tijd dat we de broekriem weer flink aan
moeten trekken. Dit vraagt om wijsheid en voorzichtigheid in het nemen
van besluiten. Maar ook de lef besluiten te durven nemen.
Op ons rust een grote verantwoordelijkheid. In de eerste plaats omdat
we werken met gemeenschapsgeld. Bovenal met ‘geleend goed’. We zijn
in alles afhankelijk van Gods zegen over ons werk. Hopelijk mogen we in
dat besef ons werk verrichten.
Nees van Wolfswinkel
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Landelijk

WONEN BIJ
DE BONGERD
Tijd voor verandering? Of die
verandering nu klein of groot is… Bij
Meubelpark De Bongerd kun je altijd
slagen. Van complete make-over tot
een paar fijne nieuwe accessoires. Wij
ontmoeten je graag in Kesteren.
www.debongerd.nl

OP ZOEK NAAR
UITDAGING?
Op de werkvloer bij MDE Machinebouw vind
je veel verschillende soorten mensen, zoals
draaiers/frezers, engineers, monteurs, lassers,
kantoormedewerkers et cetera. Maar één ding
hebben we allemaal gemeen: we zijn trots op ons
werk en de prestaties die we met elkaar weten te
realiseren. Wij geloven dat beloning verder gaat
dan alleen een goed salaris. Er is aandacht voor
persoonlijke omstandigheden en staan open voor
eigen initiatieven.

Bekijk al onze openstaande vacatures op:

www.mdemachinebouw.nl

niet volledig in beeld, de inkomsten
zijn onzeker en de ambities wellicht te
hoog.” GB neemt de kadernota voor
kennisgeving aan en zal deze niet
steunen.
De heer Van der Lugt (CDA) is blij dat de
intelligente lockdown succes heeft. In
de kadernota ziet hij grote overschrijdingen voor WMO en Jeugdzorg en
onzekerheid over de kosten van corona.
Hij heeft moeite met het voorstel precariorechten anders te gebruiken; ze
waren bedoeld om inwoners tegemoet
te komen. De tekorten op het sociale
domein zijn een bedreiging voor de
leefbaarheid en voor de preventieve
maatregelen om toekomstige tekorten
op te vangen. Hiervoor kondigt hij een
SGP, CDA, VVD-motie Dekkingsmogelijkheden aan. Zijn fractie werkt graag
mee aan de opstelling van de begroting
en wenst het college heel veel succes.
De heer Van Essen (VVD) ziet ook een
minder rooskleurig financieel beeld.
Naast de motie Dekkingsmogelijkheden
vraagt hij aandacht voor de volgende
punten:
- kwaliteit openbaar groen op peil
houden,
- tekort op het sociale domein zo
nodig met onorthodoxe middelen
aanpakken,
- de belastingdruk, die nog boven
100% ligt blijven verlagen en
- de ambitie van het coalitieakkoord
niet te gauw loslaten.
“De VVD heeft zorg over de financiële
toekomst van de gemeente en wenst
het college wijsheid bij het opstellen
van de begroting.”

RAADSVERSLAG
KOP
II
De heer Van Hattum (CU) dankt God
dat de raad weer in het gemeentehuis
kan vergaderen. De kadernota staat
in het teken van bezuiniging en herijking. “Lopen we op een aantal punten
niet achter de feiten aan? Waarom niet
eerder aan maatregelen gedacht?” Hij
verwacht dat een beroep op vrijwillige
eigen bijdrage in het sociale domein
niet veel oplevert; bovendien zal dit tot
ongelijkheid leiden “en dat moeten we
niet willen”. Hij kan zich vinden in de lijn
van de investeringen. OZB verlagen kan
niet als er geen geld is. Diverse PM-posten moeten nog uitgewerkt worden en
hij vraagt om de fracties in het proces
te betrekken. Hij stelt dat de kern van
de politiek zich richt op het welzijn van
de inwoners, organisaties en ondernemers. “Ons politiek handelen is afhankelijk van Gods leiding. In Zijn hand kunnen we met vertrouwen de toekomst
aan. Wij wensen allen Gods zegen toe.”
Behandeling van de moties
SGP, CDA en VVD-Motie Dekkingsmiddelen verzoekt het college:
a. De in gang gezette ombuigingen op
WMO en Jeugdzorg efficiënt voort te
zetten,
b. Het heroverwegingstraject om
structureel de financiële positie van
Neder-Betuwe in balans te brengen,
voortvarend ter hand te nemen.
Uitgangspunt moet blijven: een compacte en
slagvaardige overheidsorganisatie;
c. De kwaliteit van de openbare ruimte
die pas onlangs op orde gekomen is,
op het huidige niveau te handhaven,
d. Per direct op alle beleidsterreinen
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kritisch te zijn op de uitgaven en
geen uitgaven boven eerder bepaalde budgetten te doen,
e. Het streven naar een belastingdruk
niet hoger dan 100% zoveel mogelijk
te handhaven,
f. De bestemmingsreserve precario
zoveel als mogelijk intact te laten.
PvdA-motie Precariogelden verzoekt
het college:
In het op te stellen voorstel voor een
pakket aan dekkings-, bezuinigingsen heroverwegingsmaatregelen pas
ombuigingen met maatschappelijke
consequenties op te nemen als blijkt
dat de inzet van de reserve precariogelden, rechtstreeks dan wel via het
genereren van structurele inkomsten,
niet toereikend is.
PvdA en GB-motie Bezuinigingen
verzoekt het college:
a. het gedetailleerde routeplan samen
met vertegenwoordigers van alle
raadsfracties op te stellen, zodanig
dat dit in september 2020 gereed is;
b. de raad tot aan de behandeling van
de kadernota 2022 pro-actief te consulteren bij (dreigende) afwijkingen
in de uitvoering van het routeplan;
c. het presidium vanaf heden tot de
behandeling van de kadernota 2022
maandelijks schriftelijk te informeren over deze motie en de uitvoering
van het routeplan.
GB-motie Eikenprocessierups verzoekt het college:
a. Te onderzoeken of het weghalen van
maaisel en het toevoegen van meer
biodiversiteit in de bermen kan zorgen voor een grotere besparing dan
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wat nu wordt aangegeven, doordat
er minder kosten gemaakt worden
bij het bestrijden van de eikenprocessierups;
b. Op basis van deze motie en van
het bij het vorige punt genoemde
onderzoek bij het opstellen van de
ontwerpbegroting 2020 de keuze
tussen de opties 1 en 2 opnieuw te
overwegen en de raad in de positie
te brengen een definitieve keuze te
maken.
SGP, PvdA, CDA, VVD en GB-motie
WK volleybal dames 2022 verzoekt
het college:
Om medewerking te verlenen aan het
hosten van een dames volleybalteam
tijdens het WK in 2022 onder de voorwaarden dat:
1. de gemeente hiervoor geen financiële verplichtingen aangaat
2. de organiserende partij Nevobo
hiervan op de hoogte wordt gesteld;
3. de raad in september 2020 te informeren over de verdere invulling en
verplichtingen.
De fracties zijn allen voor deze motie.
De heer Jonkers (SGP): “Ten aanzien
van onze rol als gastgemeente heb
ik een tweetal opmerkingen. Bij de
schriftelijke vragen over de kadernota
is door ons aandacht gevraagd voor de
zondagsrust en daarmee de heiliging
van Gods dag. Het stemt positief dat
het college heeft aangegeven dat er
binnen de gemeente Neder-Betuwe
geen publieke activiteiten op zondag
zullen worden gehouden.  
De motie vraagt in de verzoeken
terecht aandacht voor de financiële
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aspecten van de rol als gastgemeente.
Topsport subsidiëren wordt vaak
verdedigd met een mogelijk positieve
exposure die achteraf vaak tegen blijkt
te vallen. Bekend is dat op een gastgemeente verplichtingen rusten. Welke
verplichtingen dat zijn is vooralsnog
onvoldoende duidelijk geworden. Alle
verplichtingen en de daaraan verbonden kosten, of die nu al gemaakt zijn of
gemaakt zullen worden, moeten uiterlijk in september van dit jaar inzichtelijk
worden. Daarbij benadrukt zij dat de
gastrol naast directe kosten ook indirecte kosten, zoals kosten die gepaard
gaan met de inzet van ambtenaren, met
zich meebrengt. Mede met het oog op
de huidige financiële omstandigheden
van onze gemeente is besteding van
gemeenschapsgeld aan een dergelijk
subsidieproject niet verantwoord en
onwenselijk. Daarom roept de motie
terecht het college op geen financiële
verplichtingen aan te gaan die ten laste
van de gemeente komen en zullen wij
de motie mede indienen.”
Besluitvorming
De raad meent de kadernota 2021 aan
met 16 stemmen vóór (CU, SGP, VVD,
CDA en PvdA) en 2 stemmen tegen
(GB).
De raad neemt de SGP, CDA en VVDMotie Dekkingsmiddelen unaniem
aan.
De PvdA-motie Precariogelden, de
PvdA en GB-motie Bezuinigingen
en de GB-motie Eikenprocessierups
wordt ingetrokken omdat de inhoud na
discussie en toelichting door het col-
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lege overeenkomt met een punt van de
motie Dekkingsmiddelen.
De SGP, PvdA, CDA, VVD en GB-motie
WK volleybal dames 2022 wordt unaniem aangenomen.
Motie vreemd aan de orde over
initiatief-raadskring Rivierenland
De motie vreemd, ingediend door SGP,
GB, CDA, VVD en CU spreekt uit
- dat het wenselijk is dat de initiatief-raadskring geen inhoudelijke
werkzaamheden verricht en terughoudend is met externe profilering
zo lang er geen regiobrede overeenstemming over de werkwijze is;
- en verzoekt de griffier deze motie
onder de aandacht te brengen van
de andere raden in de regio en de
initiatief-raadskring Rivierenland.
De heer Waasdorp (SGP) dient de
motie mede namens de andere partijen in: “in de regio is sinds kort een
initiatief-raadskring actief, bedoeld om
meer grip op de gemeenschappelijke
regelingen te krijgen. Een aantal raden
(Tiel, Zaltbommel) heeft zich inmiddels
teruggetrokken uit deze raadskring. De
initiatiefnemers hebben de afgelopen
jaren met veel energie en toewijding
aan deze raadskring gewerkt. De
laatste tijd lijken ze vooral druk met
externe profilering en door onduidelijkheden de onderlinge samenwerking
in de regio niet wordt bevorderd. Het
wenselijk is om in de regio met elkaar
in overleg te gaan om te komen tot een
gedragen werkwijze.”
De andere partijen spreken in korte
bewoordingen hun steun uit. Ook de
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heer Jansen (PvdA) kan zich vinden in
de strekking van de motie.

Schoonmaakbedrijf
met visie

Besluitvorming
De motie wordt unaniem aangenomen.

www.schoonmaakbedrijfhof.nl

De motie vreemd, ingediend door GB
verzoekt het college allereerst met de
raad in gesprek te gaan over zijn opvattingen met betrekking tot onze weidevogelgebieden, eer zij in overleg gaat
met de provincie
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Motie vreemd aan de orde over weidevogelgebieden

De heer De Bruine (GB) uit naar aanleiding van de verleende omgevingsvergunning tot een pottenveld aan
de Bonegraafseweg zijn zorgen over
het behoud van het Eldikse Veld als
weidevogelgebied. “Het college gaat
in overleg met de provincie om het
planologische kader van het Eldikse
Veld te heroverwegen. Voordat het college dit doet, zou GB hierover graag het

gesprek in de raad voeren om duidelijke
kaders mee te geven aan het college.”
Wethouder Van Wolfswinkel deelt de
gedachte van de motie. “Ik zou de discussie graag breder willen trekken. Het
gaat ook over de vraag naar mogelijke
tunnelkassen in het buitengebied. Het
is de bedoeling van het college om in
vervolg op de heidag van het voorjaar
over deze onderwerpen door te spreken. Dat zal vermoedelijk in september
zijn. Daarmee lijkt de motie overbodig.
De heer De Bruine (GB): “Als het college
toezegt, eerst met de raad in gesprek te
gaan, voordat met de provincie gesproken wordt, trek ik de motie in.”
De wethouder zegt dit toe en daarmee
wordt de motie ingetrokken.
Sluiting
Voorzitter Kottelenberg wenst allen een
goede vakantietijd.
Hij vraagt een moment van stilte voor
gebed of bezinning en sluit de vergadering.

JAARREKENING
2019

Jaarrekening 2019 – Met de feiten
op de neus (?)
Elk jaar weer een belangrijke mijlpaal in de gemeentelijke politiek: het
vaststellen van de jaarrekening door
de gemeenteraad. Zo ook in onze

afgelopen juli-raad van 2020: Het als
hoogste lokale overheidsorgaan discussiëren over en vaststellen van de
jaarrekening 2019.
Opmerkelijk: Alle fracties buitelden
over elkaar heen om aan te geven wat
we in 2019 allemaal mochten berei-

EERSTE HULP NA OVERLIJDEN
Een persoon die u lief had, is niet meer. In die droevige omstandigheden is het regelen van een uitvaart
zwaar. Dan is het goed om te weten dat Wevers Begrafenisverzorging naast u staat. Niet alleen met raad en
daad, maar ook met gewoon een luisterend oor of een troostende schouder. Wij zijn er als we er moeten zijn.
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ken. Het is goed om vast te stellen dat
ook de oppositie de positieve zaken
uit 2019 feilloos wist te benoemen.
Een opsteker voor ons college.

Naar aanleiding van de jaarstukken
2019 van onze gemeente hebben we
namens de SGP-fractie twee elementen naar voren gebracht.

Vanuit de oppositie hoorden we dingen langs komen als: “Er is heel veel
gebeurd, compliment aan het college
en de organisatie voor alle werkzaamheden die zij verricht hebben voor
onze inwoners en bedrijven in 2019,
compliment aan Avri, weg vrij voor 80
woningen Fructus Dodewaard, ontwikkeling Laanboomhuis, glasvezel in
buitengebieden, onderhoud begraafplaatsen en ligt er een positief en tijdig
accountantsverslag, mooi dat we in
2019 een positief resultaat mochten
boeken.”
In aanvulling daarop brachten de
coalitiepartners nog naar voren: “Dank
aan onze Heiland, Die ons alles geeft
wat we nodig hebben, de processen
op de ambtelijke financiële afdeling
zijn duidelijk verbeterd, proces gestart
om te komen tot de aanleg van de
rondweg Opheusden, flink geïnvesteerd in economische ontwikkelingen,
woningbouw in veel kernen in de
startblokken, forse stappen op het
vlak van duurzaamheid en energietransitie, en… “Laat gaan wat was, accepteer wat is en omarm wat komt!”.

Grilligheid gemeentelijke financiën
Weer blijkt er niet veel nodig te zijn,
om een gemeentelijke begroting
zonder dat je er grip op krijgt, flink af
te laten wijken van het oorspronkelijke uitgangspunt. In november 2018
hadden wij als raad bedacht, dat we
wel eens ca. 57 miljoen euro zouden
kunnen gaan uitgeven in het jaar 2019.
Achteraf stellen we vast dat dit ca. 60
miljoen euro werd. Omdat we qua opbrengsten echter ook wat voordeeltjes
hadden, hielden we in 2019 toch nog
geld over.
We kunnen over het jaar 2019 bijna
350.000 Euro terugstorten in onze
algemene reserve. En dan heb ik het
namens de SGP-fractie nog niet eens
over de reserve Precariobelasting die
we over 2019 weer met bijna 1,6 miljoen euro konden laten toenemen.

De zorgen over onze gemeentelijke
financiën richting de toekomst zijn in
2019 echter ook steeds zichtbaarder
geworden. Het is wel duidelijk dat
overschotten in de toekomst wel eens
een zeldzaamheid kunnen worden.
Ook de zorgen werden breed gedeeld
door de fracties in de gemeenteraad.

Onderliggend zit het echter vooral bij
de kosten voor WMO en Jeugdzorg
niet goed. Iets wat ons als raad in de
2e helft van 2019 steeds duidelijker is
geworden. Maar als raad grip krijgen
op die ontwikkelingen, die vaak buiten
onze gemeentelijke invloedsfeer
liggen, zal een hele uitdaging worden. Als SGP deden we daartoe wel
opnieuw een poging via een motie
‘Preventie in het sociale domein’, die
mijn collega de heer Van Leeuwen als
motie vreemd aan de orde ingediend
en toegelicht heeft.
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Hoveniers die méér doen

Lakemondsestraat 13b - Opheusden - (0488) 44 30 93 -

www.vdbh.nl

Wat in elk geval moet stoppen, is dat
grote facturen (in 2019 een factuur via
de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) van bijna 400.000 Euro voor
zorgkosten) zo laat bij onze gemeente
binnen kunnen komen. Als SGP-fractie
vroegen we ons college alle middelen
aan te grijpen, om dit soort verrassingsfacturen in de toekomst te voorkomen. Onze fractie riep de andere
partijen ook op, zich bij deze oproep
aan te sluiten, zodat onze portefeuillehouders zich hierin door de hele raad
geruggesteund voelen.
Veel reden tot dankbaarheid
Een grillig beeld qua gemeentelijke
financiën dus, maar terugkijkend
naar 2019 toch zeker veel reden tot
dankbaarheid. Want er is door velen
veel werk verzet in 2019 om die 60
miljoen euro zo goed mogelijk te
besteden. Allen die zich in 2019 voor
onze gemeente ingezet hebben, wil
de SGP-fractie hierbij bedanken. Niet
alleen ons college van burgemeester &
wethouders, waaronder ook onze nu
oud-wethouder Hans Keuken, die in
2019 wethouder financiën was, maar
ook het hele ambtenarenapparaat en
de verbonden partijen daarachter.

VAN DE FRACTIE
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afgelopen maanden bij bepaald zijn.
Het is niet voor niets, dat we in juli na
zo veel maanden, pas weer als raad in
de raadzaal bijeen konden zijn en fysiek konden vergaderen zij het zonder
publiek en met alle andere beperkingen die daarbij horen.
De wijze koning Salomo, zoon van
koning David, gaf het ons zo’n 1.000
jaar vóór onze jaartelling al mee, in
één van zijn spreuken: “De zegen des
HEEREN, die maakt rijk…” Of zoals de
Bijbel met uitleg het in de kantlijn met
iets andere bewoordingen weergeeft:
“De zegen van de HEERE maakt mensen rijk.”
Dat geldt ook in economisch onzekere
tijden, want met die spreuk over een
rijke zegen bedoelde Salomo volgens
de bekende bijbeluitlegger Matthew
Henry vast niet alleen aardse, tijdelijke
rijkdom.
De jaarstukken 2019 werden unaniem
door de raadsfracties vastgesteld. Een
mooi resultaat!
Allen een goede gezegende tijd toegewenst in het politieke reces 2020 wat
Deo Volente voor ons ligt.
Ernst Arends, fractiesecretaris SGP

Wat zou het goed zijn, als zij en wij
allemaal vooral onze dank aan Hem,
God de Heere, zouden brengen. God is
immers de Gever van al het goed. Hij
kan dat goed ook billijk inhouden. De
SGP-fractie roept iedereen op naast
het brengen van de dank aan God, aan
Hem ook te vragen om een zegen voor
de onbekende toekomst. Een kwetsbare toekomst, waar we allemaal de

P.S. In de titel een niet onaardige
verspreking van één van onze collegaraadsleden tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces.
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Van Noort Elektrotechniek

Zonnepanelen
06 - 5187
5846
info@vannoortelektro.nl

vannoortelektro.nl
Schilderwerken
Wandafwerking
06 - 5187 5846
Van Noort Elektrotechniek
info@vannoortelektro.nl
De Vlasman 10a
Beglazing
vannoortelektro.nl
6669 ND Dodewaard
De Vlasman 10a

6669 ND Dodewaard

Hamsestraat 38
4043 LH Opheusden
0488 440905

Tijssen Schilderwerken BV
Tielsestraat 7-9 4043 JP Opheusden
Tel. 0488-481256, Fax 0488-481794

Openingstijden:
Donderdag 10.00 - 17.30 uur
Vrijdag 10.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Breng ook kleur in uw interieur!
www.reedoo.nl

VERHOEKS
Keukenmontage
&
Afwerkingsbedrijf

Opheusden

Tielsestraat 96
T: 0488-443050
F: 0488-442171

Alblasserdam

Prins Bernhardstraat 18
T: 078-2000177
F: 078-2000183

www.verhoekskeukenmontage.nl

Onze belangrijkste activiteiten zijn:
- Drogen
- Ontvangen in bulk of zakgoed
- Uitpakken
- Zakken uitsnijden
- Fijnmalen tot kleiner dan 50 micron
- Malen
- Zeven
- Extruderen
- Mengen
- Pelleteren
- Breken
- Laden in containers
- Verpakken in 25 kgs zakken en Big Bags
- Ompakken
P.C. van Tuijl Kesteren BV
Batterijenweg 17, 4041 DA Kesteren
tel. (0488) 470 470, fax (0488) 482 867
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FRACTIE

D.A. (DIK) Waasdorp

ERNST ARENDS

(fractievoorzitter)
Waalbandijk 13
4051 CJ Ochten
06-25093839
info@waasdorpaa.nl

(raadslid)
Viergeverstraat 22
4043 GD Opheusden

N. (NEES) van Wolfswinkel

GERT-JAN MEIJERING

(wethouder)
Dalwagenseweg 146
4043 MZ Opheusden
140488
nwolfswinkel@nederbetuwe.nl

(raadslid)
Anna van Burenlaan 9
6669 AS Dodewaard
06-41413215
gjmeijering@nederbetuwe.nl

M.A. (MARIEN) Klein

GERWIN ROSEBOOM

(wethouder)
Overste J.M. Kolffstraat 32, 4041
CC Kesteren
140488
mklein@nederbetuwe.nl

(raadslid)
Kerkstraat 10
4041 XB KESTEREN
06-34609040
groseboom@nederbetuwe.nl

J. (JAN) Eerbeek

MATHIJS JONKERS

(raadslid)
Torenstraat 5
6669 DN Wely
06-41786048
jeerbeek@nederbetuwe.nl

(raadslid)
Lijsterbesstraat 7
4051 GT OCHTEN
06-23380997
mjonkers@nederbetuwe.nl

e.arends@kliksafe.nl

W.F. (WILLEM) Vermeer
(raadslid)
Gieser Wildeman 7
6669 GP Dodewaard
06-30736164
wvermeer@nederbetuwe.nl

G.R. (GERT) van Leeuwen
(raadslid)
Rijnbandijk 10
4043 JL Opheusden
0488-443064 / 06-48950357
gleeuwen@nederbetuwe.nl

Bij vragen, ideeen en/of opmerkingen
kunt u contact opnemen met bovenstaande personen.
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Vergaderdata
10 september		
24 september		
15 oktober		

- Beeldvormende avond
- Raadsvergadering
- Raadsvergadering

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn live te volgen op www.nederbetuwe.nl. Genoemde data zijn bij leven en welzijn.

Goed eten. Daar houden we van.

Stationsstraat 1-3 Kesteren

COLOFON

Aanbouw & Uitbouw - Verbouw
Interieurbouw - Schuren & Veranda’s

“Wij zorgen graag voor de begeleiding
en uitvoering van uw verbouwing”

Smartphone
stuk?
Henk-Jan

Bouwen doen we graag samen!

repareert je
smartphone live
en terwijl je wacht!
Maak een afspraak via

Edisonring 17 - 6669 NA Dodewaard

06 - 13 44 63 09 - info@spolman.nl - spolman.nl

Maatwerk in telecom volledig
afgestemd op úw situatie!

0488-440391

Een keer in de 6 weken verschijnt SGP-nieuws
huis aan huis in de gemeente Neder-Betuwe. In
SGP-nieuws staan uitgebreide verslagen van de
raadsvergaderingen. Door SGP-nieuws te lezen
bent u goed op de hoogte van de zaken die
spelen in de gemeente Neder-Betuwe.
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600 Bovag occasions in voorraad
Verkoop nieuw (alle merken)
Reparatie, APK & Onderhoud
Tankstation met shop en wasstraat
Car cleaning & schadeherstel
Trouwservice

www.hazet.nl

