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Inleiding 

 
Geachte aanwezigen en natuurlijk ook onze toehoorders op de digitale snelweg. 
 
Om maar met de deur in huis te vallen, op dit moment hebben we weer een sluitende 
meerjarenbegroting, zij het dat hiervoor wel een groot beroep op de zgn. Nuon 
reserves gedaan moet worden. Maar hoe dan ook, we moeten wel er aan blijven 
werken om onze gemeente financieel gezond te houden. Zeker omdat de 
doorgevoerde bezuinigingen door de rijksoverheid bij het Sociale Domein en het 
vooruitzicht van de demografische krimp ons niet in de koude kleren zijn gaan zitten.  
 

In onze gemeente nemen steeds meer inwoners meer eigen initiatieven. De 

gemeente heeft hierin een nieuwe rol gekregen om deze initiatieven te ondersteunen 

en verder te helpen. Dat kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de juiste mensen 

om tafel zitten zodat het proces goed verloopt. Waar inwoners of maatschappelijke 

organisaties iets zelf kunnen en willen doen, moet de gemeente vinden wij, hen die 

ruimte geven. Bij thema’s die zich hier minder goed voor lenen, is de gemeente zelf 

aan zet. Onze (wettelijke) kerntaken mogen immers niet in gevaar komen. Die blijven 

we uiteraard zelf uitvoeren. Als gemeente innovatief denken blijft daarom van belang. 

Veel wensen van inwoners zijn geen gemeentelijke kerntaak maar hebben vaak wel 

een financiële kant. De kunst is dan om je af te vragen: hoe kunnen we bestaande 

patronen loslaten, om zo nieuwe manieren te vinden waarop we met het beschikbare 

geld kunnen omgaan? 

Maar zoals Einstein al zei: ‘Logica brengt je van A naar B”. Maar verbeelding brengt 

je overal.  

Vandaag de dag zien we opnieuw een goed leesbare begroting voor 2016. Met het 

jaar wordt de begroting compacter en leesbaarder. Onze complimenten daarvoor.  

Voor een toekomstbestendig meerjarenperspectief moesten we al keuzen maken. In 

de afgelopen kerntakendiscussie hebben we met ons allen deze keuzen reeds 

gemaakt die in sommige gevallen nog doorlopen in 2017 en 2018.  

Een terugblik op het afgelopen jaar willen wij graag in vogelvlucht doen:  

Het doorvoeren van decentralisaties is vinden wij in onze gemeente gelukt.  

De kanteling van de WMO heeft plaats gevonden en met de transitie van de WMO 

zijn we nog volop aan de gang. Financiële zorgen blijven we echter houden over de 

Jeugdzorg. Nog steeds (rijks)geld te kort, met daarbij de wettelijke plicht voor de 

gemeente om minderjarigen, die jeugdzorg nodig hebben, te helpen.  

De Participatiewetgeving in de vorm “van meedoen in de samenleving, voor wie kan” 

heeft ook gestalte gekregen. Talloze participatie verordeningen en beleidsregels zijn 

het afgelopen begrotingsjaar door ons als gemeentebestuur vastgesteld.  
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Verder was het weer zo’n jaar waarin veel gebeurd is. Te veel om allemaal op te 

noemen. U herinnert zich met mij beslist nog grote gebeurtenissen zoals de aanleg 

en opening van de Zuidelijke Randweg in Didam, na vele jaren praten en plannen 

maken. Verheugende gebeurtenissen zoals het plan om op een deel van de locatie 

van het voormalige gemeentehuis in ‘s-Heerenberg maximaal 7 woningen te bouwen. 

Minder fijne zaken, zoals de sluiting van de school in Stokkum in het kader van het 

zakken onder de opheffingsnorm, een aantal nieuwe ontwikkelingen zoals de lang 

verwachte (toeristen) borden bij de 25 invalswegen (waaronder in Montferland) van 

de Achterhoek, zodat de automobilist die ons gebied aan doet, zeker weet dat hij een 

uniek gebied terecht komt, waarvan nu al weer plannen van burgers zijn om die 

borden weg te halen. Maar ook het plan om bij de voormalige douanegebouwen 

naast de N316 in ‘s-Heerenberg woningen neer te zetten, wat helaas nog geen 

concrete vormen heeft aangenomen.  

Als PvdA Montferland streven wij er verder naar om de kloof tussen bestuur en 

inwoner te verkleinen. In het afgelopen jaar zagen we enkele voorbeelden waar die 

kloof af en toe juist groter werd. Voorbeelden zijn het groen in de Oswaldstraat en 

omgeving in ’s-Heerenberg, het bestemmingsplan Raland en Kompas en de 

uitkijktoren in Stokkum. In het komende jaar willen daarom we graag zien dat bij 

ingrijpende plannen actief contact gezocht wordt en de mening gevraagd wordt van 

de betrokken inwoners. Het geëigende overleg hiertoe verloopt o.i. zoveel mogelijk 

via de dorps en wijkraden.  

Tot slot hopen wij het komende jaar weer samen met de andere raadsfracties in 
goede verstandhouding besluiten te nemen die voor onze inwoners bijdragen aan 
een leefbare, sociale en een prettige gemeente om in te wonen. 

 
Voor de inzet om deze begroting weer sluitend te maken, bedanken wij 
het college, de griffie, de ambtenaren en een ieder die hieraan heeft 
meegewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     0-0-0-0-0 
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Vluchtelingen 

Steeds meer mensen moeten vanwege oorlog of politieke vervolging hun eigen land 

ontvluchten en in Nederland een veilig heenkomen zoeken. Daarnaast is er 

momenteel in Nederland onvoldoende opvang voor deze mensen. Dit zal de 

komende tijd ook niet minder worden. Gemeenten, vinden wij, hebben gezamenlijk 

een maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid ten aanzien van de 

opvang van vluchtelingen. 

Ook onze gemeente heeft zich inmiddels ingezet voor een oplossing van het 

vluchtelingenprobleem o.a. naar aanleiding van raadsvragen door onze fractie de 

afgelopen maanden in het vragenuurtje. Het college heeft vervolgens nagegaan wat 

onze gemeente op het gebied van versnelde doorstroming van statushouders 

(vluchtelingen met een verblijfsvergunning) kan betekenen. Dit heeft geresulteerd in 

een aantal gesprekken van het college met de woningbouwcorporatie. Plavei heeft 

vervolgens aangegeven daarvoor enkele mogelijkheden te zien.  

Op dit moment bedraagt de prognose obv taakstelling voor de eerste helft van 2016 

(volgens het Vluchtelingenwerk Oost Nederland) voor onze gemeente: 84 

statushouders. Echter volgens een recente berichtgeving in de Gelderlander betreft 

het aantal vluchtelingen met een verblijfplaats, toegewezen aan de Achterhoek en de 

Liemers voor Montferland (voor de 2de helft van 2015: 31 personen én) voor de 

eerste helft van 2016: 42 personen. Een verschil van cijfers. Duidelijk is echter dat 

het om relatief kleine aantallen gaat, gezien het totale inwoneraantal van onze 

gemeente. Huisvesting van vluchtelingen met een verblijfstatus hoeft denken wij 

geen probleem te zijn. De druk op de sociale huurwoningmarkt zal denken wij niet 

toenemen als Plavei (in zoverre nodig) net zoals de naburige woningbouwcorporatie 

Sité van plan is sociale huurwoningen in haar bestand te houden en niet meer te 

verkopen  

 

Vraag: Wat is op dit moment de stand van zaken? Is er nog een achterstand in de 

taakstelling van statushouders voor dit jaar? Hoeveel statushouders worden er dit 

jaar gehuisvest en weet u ook al mogelijk waar? 

 

Daarnaast heeft het college op verzoek van het COA ook de mogelijkheid aangepakt 

om een identificatiestraat voor asielzoekers in het politiebureau van Didam te 

openen. Ook dit vindt onze fractie een goede mogelijkheid om passend bij de aard 

van onze gemeente (grenzend aan Duitsland) en de schaal van onze gemeente (ca. 

35.000) inwoners, vluchtelingen een helpende hand te bieden. 

Vraag: Hoe verloopt nu de identificatie /registratiestraat in Didam? 

Tot slot: Mocht het in de toekomst nodig zijn om vluchtelingen een plek te bieden in 

onze gemeente, dan vindt onze fractie dat we daaraan moeten meewerken. 

Perspectief bieden aan vluchtelingen en draagvlak onder de inwoners creëren,  
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is daarbij uitermate van belang.  

Bibliotheek 

De bibliotheek is een belangrijke basisvoorziening voor onze gemeente. 

Eén van de doelen in de programmabegroting is om de samenwerking tussen het 

basisonderwijs en de bibliotheek te bevorderen als ook projecten te stimuleren m.b.t. 

de bestrijding van taalachterstanden en laaggeletterdheid. Allemaal taken voor de 

bibliotheek Montferland die bijdragen aan het verminderen van laag geletterheid 

onder onze bevolking, het verminderen van taalachterstand en een toename van het 

aantal inwoners uit onze gemeente dat leest (leesbevordering)  

De bezuiniging van € 80.000, - met ingang van 2016 opgelegd in de 

kerntakendiscussie, is echter een kink in de kabel voor bovenstaande 

dienstverlening.  

Volgens de bibliotheek kan men de opgelegde bezuiniging niet waar maken in de 

twee jaar tijd die daarvoor gegeven is. Men vreest hierdoor volgend jaar al in de rode 

cijfers te komen. De bibliotheek heeft daarom om meer tijd gevraagd en zou de 

gevraagde bezuiniging in een minder snel tempo doorgevoerd willen zien (te 

beginnen met volgend jaar € 40.000, - ). 

Daarnaast stelt de bibliotheek dat men al door de eigen reserves heen is (omdat men 

de afgelopen jaren al fors heeft moeten inleveren) en dat men verder ook een buffer 

nodig heeft om de dienstverlening naar behoren in stand te houden. 

Onze fractie is op zich niet tegen de vraag van de bibliotheek om de voorgenomen 

bezuiniging te temporiseren maar zou deze mogelijkheid eerst wel beter onderbouwd 

willen zien.  

Een  actueel financieel overzicht  naar de stand van de reserves van de bibliotheek 

Montferland en de noodzaak en hoogte van een buffer van eigen reserves voor de 

bibliotheek, zou ons wat waard zijn. Dit zodat duidelijk wordt of de bibliotheek zonder 

temporisering de komende twee jaar in de financiële moeilijkheden komt, waardoor 

de dienstverlening in gevaar komt.  

Vraag: kunt u een actueel financieel overzicht in samenspraak met de bibliotheek 

opstellen waarin ook de cijfers t/m het derde kwartaal over 2015 van de 

reservepositie, als ook naar de hoogte van een acceptabele reserve voor de 

bibliotheek zichtbaar wordt?  

Onderzoek eigen dorpsbudgetten voor dorpsraden en stadsraad 

Vanuit de dorpsplannen en stadsraadplannen kan naar ons idee gekeken worden 

welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor een eigen dorpsbudget. 
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Tot nu toe is het zo, dat als er in een kleine kern (c.q. de stadraad) bepaalde wensen 

leven, de bewoners voor geld aankloppen bij de onder andere de gemeente. De 

gemeente bekijkt dan vervolgens of hiervoor geld beschikbaar komt. 

In dat kader zou er wellicht eens bekeken kunnen worden wat de gemeente jaarlijks 

aan de uitvoering van dorpsplannen uitgeeft. In overleg met de dorpsraad/stadsraad 

kan dan vervolgens bekeken worden waaraan het geld uitgegeven kan worden. 

Dorpsraden, wijkraden en stadsraad kunnen op deze wijze, zelf bepalen waar het 

geld naar toe gaat (bijvoorbeeld niet meer voor groenonderhoud omdat men dit zelf 

gaat doen, waardoor het beschikbare budget ergens anders aan besteed kan 

worden). 

Daarnaast zorgt het werken op deze manier ervoor dat het geloven in de kracht van 

kleinschalige verbanden zoals dat gebeurt in een dorps/stadsraad versterkt wordt. 

Op termijn kan het dan ook gaan om een grotere verantwoordelijkheid bij de 

dorpsraden zodat men bijvoorbeeld zelf kan beslissen over de (ver)bouw van een 

nieuw dorpshuis in eigen beheer.  

Als dorpsraden meer invloed krijgen in de besteding van gelden, dan sturen zij zelf 

ook voor een belangrijk deel de ontwikkelingen in hun eigen dorp c.q. stadsdeel. 

Zelfsturing en beslissingsbevoegdheid over het jaarlijks te besteden gemeentelijke 

budget in een kleine kern/stadsdeel horen dus naar ons idee bij elkaar. 

Het is echter wel zaak om wanneer dit proces in gang gezet wordt, goed aandacht te 

schenken op welke wijze uit de gemeentebegroting het deel van de gelden dat 

besteed wordt voor een dorp/stadsdeel inzichtelijk gemaakt wordt. Daarnaast zouden 

ook de administratieve en juridische zaken (zoals wie is aansprakelijk en wat zijn 

mogelijkheden) inzichtelijk gemaakt moeten worden, zodat op termijn met een pilot 

gestart kan worden om onze dorpsraden(stadsraad)  meer beslissingsbevoegdheden 

te geven. 

Vraag: Hoe staat het college tegenover een gemeentelijk onderzoek naar deze 

mogelijkheid?  

 

Breedband 

De gemeenteraad is in februari 2015 akkoord gegaan met de garantstelling van 2,5 

miljoen euro voor de aanleg van breedband in ons buitengebied. Eind november 

2014 werd al bekend dat tien gemeenten in de Achterhoek samen met de provincie 

Gelderland een eigen breedbandbedrijf gaan oprichten. De provincie investeert 35 

miljoen euro en de gezamenlijke Achterhoekse gemeenten staan voor eenzelfde 

bedrag garant voor de oprichting van de Glasvezelmaatschappij Achterhoek BV. 

Daarmee zou de realisatie van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van de 

gemeente Montferland weer een stap dichterbij komen. In de gemeente Montferland 

gaat het hierbij om ongeveer 1600 huishoudens. 
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Als PvdA zijn wij voorstander van breedband. Snel Internet zou eigenlijk net zoals 

gas, water en licht tot de basisvoorzieningen moeten behoren. Glasvezel is immers 

belangrijk voor de leefbaarheid van het buitengebied. 

De mogelijke komst van het breedbandnetwerk in het buitengebied maakten ons 

allemaal blij. Maar inmiddels is het akelig stil geworden rondom de aanleg van 

breedband. Van vraagbundeling is op dit moment geen sprake meer. De 

problematiek rondom de staatssteun heeft alles stil gelegd. De vertraging die 

daardoor ontstaan is loopt zo een jaar op. Mogelijk kan pas halverwege 2016 met de 

uitvraag begonnen worden. Niet duidelijk is nu of de Glasvezel Achterhoek BV nog 

wordt opgericht nadat een delegatie van de provincie en RA gemeenten naar Brussel 

is geweest. En ook niet wanneer er dan een publicatie volgt van de witte gebieden 

zodat marktpartijen hierop kunnen reageren.  

Vraag: Graag horen wij van u de stand van zaken van dit moment, hoe de realisatie 

van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van de gemeente Montferland weer 

een stap dichterbij komt! 

Duurzaamheidsmaatregelen 

De PvdA Montferland is een voorstander van energie (neutrale) maatregelen voor de 

inwoners van onze gemeente (staat ook in ons verkiezingsprogramma). 

Het verduurzamen van de openbare verlichting wordt (gelukkig) al door de raad en 

het college opgepakt voor wat betreft de openbare verlichting. We richten ons op 

energie besparingen en een duurzame verlichting. Het toevoegen van een bedrag 

van € 120.000, - aan de voorziening lichtmasten zien wij dan ook als een goede 

investering.  

Ook wil onze gemeente het goede voorbeeld geven door eigen gebouwen en 

gebouwen met een maatschappelijke functie zoals bijvoorbeeld verenigings- 

gebouwen te verduurzamen en te voorzien van zonnepanelen.  

Hier is o.a. al een begin meegemaakt door op het dak van de gemeentewerf in Beek 

en op het dak van het gemeentehuis in Didam zonnepanelen te plaatsen als ook 

recent twee windmolens te plaatsen op het dak van de gemeentewerf in Beek.  

Verdere samenwerking in energiemaatregelen zoeken met onze inwoners, het 

bedrijfsleven en organisatie is natuurlijk een eerste noodzakelijke stap.  

Ook het blijven ondersteunen van de AGEM past in dit plaatje. De AGEM dient er 

voor te zorgen dat een belangrijk deel van de in de achterhoek gebruikte energie 

lokaal en duurzaam tot stand komt. De AGEM levert echter nu nog op kleine schaal 

de groene Achterhoekse energie aan haar leden alsook AGEM producten en 

diensten die gericht zijn op energiebesparing duurzame energieopwekking.  
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De laatste tijd merken wij dat de AGEM steviger aan de weg timmert en haar 

diensten meer en meer onder de inwoners bekend maakt.  

Ook (de provinciale) subsidie voor particulieren om zonnepanelen te laten plaatsen 

vinden wij een goede stap in het mogelijk maken van energie maatregelen in 

Montferland. Zover wij weten is daarvan de laatste jaren telkens goed gebruikt van 

gemaakt. 

Verdere mogelijkheden op energie(neutraal) gebied zullen wij dan ook van harte 

ondersteunen en ook onze bijdrage leveren in de zgn. zonnepanelen werkgroep. 

Vraag: Welke energie (neutrale) maatregelen zijn er voor onze gemeente nog in het 

verschiet?  

 

Beter klimaatbestendig 

In de toekomst krijgen we hevigere buien, afgewisseld met langere perioden van 

droogte. Het is belangrijk om voldoende groene parken in de bebouwde omgeving 

over te houden, om de hitte- en droogtestress te temperen. Om de buien het hoofd te 

bieden is meer aandacht nodig voor het afkoppelen van het regenwater van de 

riolering en het geleiden en bufferen van water. Het nieuwe gemeentelijke 

rioleringsplan(GRP) is onlangs aangenomen.  

 

Opmerking: Een vlotte en adequate uitvoering van dit nieuwe rioleringsplan vinden 

wij dan ook van groot belang.  

 
 

Aandacht voor het armoedebeleid  

Als PvdA Montferland willen we extra aandacht schenken aan het armoedebeleid. 

Helaas leven steeds meer mensen in armoede. Vaak verborgen omdat het zich 

achter de voordeur afspeelt. De gemeente moet vinden wij, waar mogelijk 

bijspringen, ook op preventief gebied. Bijvoorbeeld door voor kinderen die leven in 

armoede iets te betekenen zodat ze toch mee kunnen blijven doen in onze 

maatschappij. 

Als PvdA fractie hebben we onlangs ingestemd met het beleidsplan Armoedebeleid. 

Een grotere groep mensen kan nu aanspraak maken op het minimabeleid. Niet het 

wettelijk minimum van 110% van de bijstandsgrens wordt nu als norm gebruikt maar 

120%. Daar zijn we natuurlijk tevreden over. 

In de raad van september is echter besloten om de (financiële) ondersteunings- 

regelingen uit het armoedebeleid per 2017 aan te passen in de lijn met omliggende 

en benchmark gemeenten en deze ter goedkeuring aan de raad voor te leggen eind 

2016. De reden hiervan is dat m.n. de grootste raadspartij “harmonisatie” van het 
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armoedebeleid wenste met de ons omringende benchmarkgemeenten. Dit omdat 

anders ons armoedebeleid wellicht te aantrekkelijk zou zijn, vanwege mogelijk 

“bijstandstoerisme”. Voor het zgn. bijstandstoerisme zijn echter nog geen harde 

cijfers voor handen. 

Opmerking: We wachten daarom de mogelijke aanpassingen per 2017 af en 
bekijken dan welke ondersteunende c.q. extra maatregelen (nog) gewenst zijn.  

 
 

WMO van Transitie naar Transformatie  

Sinds 1 januari 2015 zijn er veel nieuwe zorgtaken bij de gemeenten gekomen. Dat is 

niet voor niets. Ondanks al het harde werk van vele zorgmedewerkers gaat het nog 

niet goed genoeg in de zorg. De zorg heeft te lijden onder bureaucratie, verspilling, 

gebrek aan maatwerk en soms ook onder een gebrek aan kwaliteit. Bovendien dreigt 

de zorg onbetaalbaar te worden. 

Onze fractie wil graag goede zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de buurt. 

Waarbij iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Dat kan 

voor de één betekenen dat een scootmobiel passend is en voor een ander hulp in 

het huishouden. Ieder mens is verschillend, dus niet iedereen heeft precies dezelfde 

soort ondersteuning nodig. We vinden bovendien dat ouderen zo lang mogelijk thuis 

moeten kunnen blijven wonen.  

Hoe lastig het ook is om uit te komen met het geld dat gemeenten krijgen voor de 

nieuwe zorgtaken, wij vinden dat dat wel moet kunnen. In de discussies die we in 

onze raad hierover voeren, gaat het vaak over de vraag: “Komen we uit met het 

geld?” Natuurlijk is dat belangrijk. Maar wat onze fractie betreft staat de kwaliteit van 

de juiste zorg voor onze inwoners voorop. Besparen redden we alleen door te 

innoveren in de zorg. Dat kost tijd. Tijd die nu nog te vaak op gaat aan dingen die 

onder tijdsdruk moeten gebeuren. Bijvoorbeeld herindicaties. Juist de 

zorgprofessionals, die vorm moeten geven aan de transformatie, komen door 

tijdsdruk daar niet aan toe. Dat wil de PvdA fractie graag anders zien. Wij vinden dat 

professionals die tijd wel moeten krijgen.  

Vraag: Welke mogelijkheden ziet het college?  

Vanaf 2015 moet de gemeente Montferland het met minder financiële middelen voor 
de WMO doen. De middelen voor de Wmo 2015, zijn in een zgn. sociaal deelfonds 
gekomen. Voor hulp bij het huishouden gold al een korting van 40%. Een “zachte 
landing” hiervan was en is dit jaar van belang. Het wegvallen van de extra besparing 
op de hulp bij huishouding (HbH) bovenop de taakstelling ad € 125.000, - is een 
enerzijds tegenvaller omdat de rechter anders besliste over de eerste drie uur aan 
huishoudelijke hulp. Anderzijds krijgen nu meer inwoners de benodigde 
huishoudelijke hulp waarvoor deze bijdrage ook bedoeld is.  
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Het ooit ingenomen principe van budgetneutraliteit voor het Sociale Domein staat 
daarmee onder wel druk. We moeten daarom met elkaar bekijken of dat criterium op 
termijn nog houdbaar is. 
 
Vraag: Hoe kijkt het college op dit moment tegen het principe van budgetneutraliteit 
voor het Sociale Domein aan?  
 
Jeugdzorg 

Wat ons betreft heeft de jeugd in Montferland de toekomst. Daarom blijven wij ons 

vol overtuiging inzetten voor kwalitatief goede ondersteuning van de Montferlandse 

jeugd. Maar niet iedere jeugdige in onze gemeente heeft het geluk aan zijn zijde om 

als gevolg van welke reden dan ook een goede start te hebben. Het is aan ons als 

raad om kansen te creëren voor jeugdigen die extra aandacht, zorg en 

ondersteuning verdienen, om straks als volwassene aan onze samenleving mee te 

kunnen doen zodat men met zijn of haar talenten hieraan kunnen bijdragen. 

Wij zijn voor duurzame oplossingen in de beantwoording van zorgvragen. Dat vereist 

maatwerk. Maar dat bereik je alleen als je als lokale overheid er voor zorgt dat de 

mensen die verstand hebben van jeugdzorg en inwoners goed worden gefaciliteerd. 

Op die manier kunnen zij juiste en passende zorg leveren met niet alleen goed 

resultaat op de korte termijn, maar bovenal ook op de middellange en lange termijn.  

Dat vraagt van ons allemaal de durf om keuzes te maken waarbij we echt moeten 

investeren om op later moment te kunnen oogsten. Natuurlijk hebben we als lokale 

overheid te maken met beperkte financiële middelen. Dat ontkennen wij niet, alleen is 

wel de vraag hoe je deze schaarste in financiële middelen in de toekomst verdeeld. 

Wij kiezen voor investeren in de toekomst van (jeugdige) mensen. Dit kan 

bijvoorbeeld door kwalitatief en doelmatige zorgaanbieders te contracteren voor de 

jeugdhulp. Maar ook door steeds bij het armoedebeleid goed te bekijken of ook deze 

middelen ten gunste komen aan de jeugdige medemens.  

Vraag: Wat is de mening van het college hierover? 

 

Financieel gezonde keuzes maken  

De begroting is sluitend. Natuurlijk. Want niemand stelt een niet sluitende begroting 

op. Sluitend gemaakt door overheveling van een gedeelte van de Nuon Reserves 

naar de Algemene Reserve en naar de afschrijving op kapitaal goederen. Dit is voor 

het tweede opeenvolgende jaar dat we een greep doen in de Nuonreserves. We 

hebben deze gelden apart gezet, om er niet aan te komen maar om alleen de 

opbrengsten eruit (rente en dividend) te gebruiken voor de exploitatie. De laatste 

twee jaar gebruiken we echter een gedeelte van de reserves zelf om de exploitatie 

rond te krijgen. Dit baart ons zorgen. Het lijkt immers op een boer die elk jaar een 

stuk land verkoopt om de exploitatie van zijn bedrijf sluitend te krijgen. Door deze 
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maatregel krijgt hij weer minder opbrengsten. Dus ontstaat er een groter tekort. Dat 

leidt weer tot meer grond moeten verkopen, enz. totdat de boer failliet is. Hij moet 

dus deze neerwaartse spiraal doorbreken door ofwel de uitgaven te verlagen, ofwel 

de inkomsten te verhogen. Voor eenzelfde uitdaging als in dit voorbeeld van de boer 

staan wij als gemeente Montferland. Dit staat ook zo verwoord in de 

programmabegroting: (blz. 10), te weten: “Om op langere termijn een gezonde 

financiële huishouding te kunnen borgen zal er daadwerkelijk iets moeten gebeuren 

op structurele basis. Om dit te realiseren zullen inkomsten moeten worden verhoogd 

en/of uitgaven worden verlaagd”  

Vraag: wanneer kunnen we voorstellen hierover tegemoet zien? 


