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1. Leefbaar Montferland! 
 

Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied 
of gemeenschap is om er te wonen, te werken, kortom te leven. Het is echt een 
containerbegrip, een verzamelwoord voor kwaliteitskenmerken van een woonomgeving. 
Het leefbaar houden van Montferland is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dus van 
de gemeente en inwoners samen.  
Heel belangrijk voor de leefbaarheid is wat PvdA Montferland betreft ontmoeting. Een dorp 
is leefbaar als er genoeg gelegenheid is voor mensen om iets samen te doen. Als er dus 
verenigingen zijn. Om samen te sporten, of andere dingen te doen.  
Wanneer mensen elkaar kunnen ontmoeten, zijn ze ook betrokken bij elkaar. Daarmee 
ontstaat zorg voor elkaar, ook dat is voor PvdA Montferland essentieel. De gemeente heeft 
een belangrijke wettelijke taak op het gebied van zorg. Die moet wat de PvdA betreft goed 
worden uitgevoerd. Maar de gemeente kan het niet alleen! Ze doet het samen met 
inwoners. Daarom is het belangrijk dat we goed oog hebben voor leefbare kernen.  
Er komt veel op de kleine kernen in de gemeente Montferland af. Kerken en scholen sluiten, 
dorpen nemen dorpshuizen over van de gemeente. Veel verenigingen hebben te maken met 
vergrijzing en teruglopende ledenaantallen. De gemeenteraad heeft in 2014 besloten om te 
bezuinigen. Bijvoorbeeld op de voetbalvelden. Er wordt door de gemeente beleid ontwikkeld 
waarbij het de intentie is dat voorzieningen worden geclusterd. Bijvoorbeeld: meerdere 
dorpen delen een sportaccommodatie. Het is de vraag of ook inwoners dat altijd de meest 
passende oplossing vinden. Wij zijn van mening dat een terugtredende overheid een 
verschuiving vraagt naar een overheid die de mening en de oplossingen van de burger echt 
centraal stelt. 
 
Vraag: Is het college dit met ons eens? 
 
Er speelt dus heel veel. De leefbaarheid in de kleine kernen staat onder druk en er zijn 
zorgen over de toekomst. Met de regelmaat van de klok krijgt PvdA Montferland signalen 
over onrust in de kleine kernen. Omdat het niet altijd duidelijk is waarom welke keuzes 
worden gemaakt. Onrust omdat de kleine kernen zich niet altijd gesteund voelen door de 
gemeente in de uitdagingen waar ze voor staan. Sterker nog: omdat ze soms vinden dat ze 
voor het blok worden gezet. Of dat dingen veel te snel gaan. En dat gaat PvdA Montferland 
aan het hart! 
Dé kleine kern bestaat niet. In Stokkum is de uitdaging anders dan in Loil. In Zeddam sluit de 
kerk niet. In Azewijn wel. In Lengel wordt anders gedacht dan in Nieuw Dijk over de 
toekomst van de voetbalvereniging. Dat is niet erg; als je je maar realiseert dat voor ieder 
dorp de uitdaging om de leefbaarheid in stand te houden anders is én tijd nodig heeft. 
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Wat vindt PvdA Montferland? 
Wat PvdA Montferland betreft is de gemeente er voor de inwoners. En helpt en ondersteunt 
zij de dorpen bij uitdagingen waar zij voor staan om de leefbaarheid in stand te houden. Wij 
vinden dat er maatwerk moet worden geleverd.  En vinden ook dat er voldoende tijd moet 
zijn voor de dorpen om tot goede oplossingen te komen. We verwachten dat het college zich 
daarvoor inspant en het proces van burgerparticipatie faciliteert. 
 
Vraag: Hoe gaat het college dat regelen? 

 

2. Communicatie 

We weten allemaal dat communicatie erg belangrijk is. Voor een goede samenwerking, voor 
een goede verstandhouding, voor elkaars begrip. Maar als wij ons werk voor onze inwoners 
goed willen doen, is communicatie extra belangrijk. De inwoners van Montferland zijn 
immers op ons aangewezen en kunnen een paspoort of bouwvergunning niet bij een andere 
gemeente ophalen. Wat dat betreft is de gemeente monopolist. Bij een monopolist is de 
noodzaak om klantvriendelijk te zijn extra groot om vervreemding te voorkomen. Dat vraagt 
extra inspanning. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat bij veel dossiers de communicatie 
op alle niveaus te wensen overlaat. Onze oproep is om het komende jaar zowel als raad, 
college én gemeentelijke organisatie ervoor te zorgen dat de communicatie op alle vlakken 
beter gaat. Een goede communicatie begint met luisteren naar onze inwoner. De gemeente 
moet zich 'klantvriendelijker' opstellen. Niet alleen de receptie moet klantvriendelijk zijn, 
maar het moet bij iedereen een vanzelfsprekendheid worden. Dat wil zeggen luisteren en je 
verdiepen in onze inwoners. Luisteren wil niet zeggen dat daarmee de ander altijd gelijk 
heeft. Het kan zowel betekenen dat je uitlegt  waarom iets niet kan als dat je soms de 
bereidheid moet hebben om zelf met andere gezichtspunten en in andere oplossingen mee 
te gaan. 

Vraag: Is het college het met ons eens dat communicatie op zowel ambtelijk, college als 
raadsniveau beter moet? 

 

3. Armoedebeleid 

80% van de mensen die bij de Sociale Dienst in onze gemeente bekend zijn hebben 
financiële problemen en kunnen moeilijk rondkomen. Ook mensen met een baan kunnen in 
armoede leven, bijvoorbeeld door schulden. Hun eventuele kinderen worden daardoor ook 
getroffen. Verder komen ook in de groep mensen net boven bijstandsniveau, financiële 
problemen voor.  

Op dit moment krijgen onze inwoners met een inkomen tot 120% van het 
bestaansminimum, extra hulp d.m.v. de armoederegelingen en via voorzieningen van de 
gemeente en instellingen zoals de voedselbank. Een goede zaak vinden wij. 
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De groep echter die net boven die 120 procent zit heeft het vaak ook moeilijk omdat men 
niet altijd meer te besteden heeft dan mensen die wel onder de 120% regeling vallen. Deze 
groep zou dus ook tot de doelgroepen in ons armoedebeleid moeten kunnen behoren. 

Veel mensen komen voorts ook niet gemakkelijk in de bijstand en kunnen er ook weer snel 
uitgezet worden. Ambtenaren moeten naar de regels vanuit het Rijk handelen en hebben 
dus weinig vrijheid om soepel met de regels om te gaan. Hierdoor komen bijvoorbeeld 
mensen snel en onterecht met schulden te zitten. Voor mensen met een laag of geen 
inkomen wordt dit dan snel een onoplosbaar probleem en vaak moet er een duur schuldhulp 
traject opgestart worden. Maatwerk per persoon is daarom noodzakelijk: uitzoeken hoe 
binnen de voorschriften mensen het best geholpen kunnen worden. 

Van belang vinden wij verder dat er binnen het armoedebeleid meer aandacht besteed 
wordt aan mensen met beperkingen, chronische ziektes of op een op andere wijze een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zoals ook vluchtelingen. 

Inclusie is daarom belangrijk omdat dat zorgt voor participatie in de samenleving met 
bijbehorend passend werk en inkomen. 

Vraag: Wat is hierin de visie van het college? 

 

4. Participatiewet, Groenploeg  in dienst van de gemeente 

Op dit  moment  zijn er ca. 190 Wsw- ers werkzaam bij Laborijn  en 60 bij Presikhaaf.  Door 
de invoering van de  Partcipatiewet is de nieuwe instroom in de Wsw vanaf 1 januari 2015 
niet meer mogelijk. Dat betekent dat in de komende jaren geleidelijk de zgn. oud  Wsw-ers 
gaan verdwijnen bij Laborijn en ook bij Presikhaaf.  

Dienstverband Groenploeg 
Onze gemeente heeft na veel perikelen er voor gekozen om de groenploeg van Laborijn per 
1 januari 2018 onder “begeleid werken” in dienst te nemen. De gemeente neemt de 
betreffende medewerkers in dienst. Daar hebben we ons als PvdA hard voor gemaakt. We 
zijn dus ook blij met het resultaat.   
Bij overname onder begeleid werken is voor deze groep Wsw-ers de Cao van toepassing van 
de nieuwe werkgever, in dit geval dus de Car/Uwo van de gemeente.  

Onderdeel van begeleid werken is tevens de terugvalgarantie. Als blijkt dat medewerkers - 
afgezien van verwijtbaar handelen- niet in staat zijn om hun werkzaamheden bij de nieuwe 
werkgever te verrichten, kunnen zij terugkeren naar hun Wsw-dienstverband bij  Laborijn. 
Het siert de gemeente dat zij deze overgang zo goed  mogelijk wil laten verlopen.              
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Voorbeeldrol 
De gemeente wil door het overnemen van  de groenploeg een voorbeeldrol innemen door 
deze Wsw medewerkers een reguliere baan aan  te bieden bij de gemeentelijke groenploeg. 
Een streven waar we als gemeente trots op mogen zijn en waarbij we tevens voldoen aan de 
vraag vanuit het rijk om mensen met een beperking zoveel mogelijk te laten meedoen aan 
de samenleving. Dit door hen te laten werken bij een reguliere werkgever bijvoorbeeld via 
detachering of begeleid werken.  
 
Vraag: We vragen van het bedrijfsleven stage en werkervaringsplekken te bieden aan 
werkloze jongeren. Dan moeten we zelf het goede voorbeeld geven. Dat hebben we in het 
verleden ook gedaan. Op dit moment helemaal niet. Waarom niet?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   

5. Jeugdzorg.  

Momenteel vormt het budget vanuit de WMO en Jeugdzorg een groot deel van de totale 
begroting van ons als gemeente. Om die reden een belangrijk onderdeel om verstandige 
keuzes in te maken. Vanwege het grote maatschappelijke belang niet alleen een belangrijk 
onderwerp om verstandige financiële keuzes te maken, maar ook op het gebied van visie en 
doelmatigheid van besteding beschikbare middelen en effect op leveren van goede zorg en 
ondersteuning aan onze inwoners. Wij willen laten zien dat betaalbaarheid van zorg en 
ondersteuning hand in hand kan gaan met kwalitatief goede, efficiënte en effectieve wijze 
van zorgverlening. Een mooi voorbeeld daarbij is de inzet van een praktijkondersteuner 
jeugdzorg bij huisartsen. Hierdoor kan meer maatwerk in aanbod van ondersteuning in de 
jeugdzorg geboden worden tegen lagere kosten. Het is namelijk niet altijd nodig om heel 
dure Jeugd GGZ zorg in te zetten. Vaak blijken lichtere vormen van hulp door andere 
gespecialiseerde jeugdhulpverleners effectiever te zijn en is de kostprijs voor ons als 
gemeente vaak lager. 
Wij als PvdA zullen daarom ook komende periode ons blijven inzetten om nieuwe, betere en 
betaalbare initiatieven voor zorg en ondersteuning aan onze inwoners te organiseren. 

Vraag: Goede zorg staat voorop. Dit is belangrijker dan uitkomen met het geld. Wat is 
hierop de visie van het college? 

 

6. Duurzaamheid 

Duurzaamheid staat al enkele jaren op de agenda. Mondjesmaat wordt er in beleid en 
uitvoering ook al rekening mee gehouden.  Zonnepanelen op het gemeentehuis, windmolens 
op de gemeentewerf, stimuleren bouw van energie neutrale woningen. Sinds enige tijd is er 
de mogelijkheid voor inwoners om een lening onder gunstige voorwaarden af te sluiten voor 
energiebesparende maatregelen aan het eigen huis. Daarnaast hebben we als Raad de 
opdracht gegeven tot een gedeeltelijke aanpassing van het bestemmingsplan buitengebied 
die het mogelijk moet maken om buiten het bouwblok, dicht bij de woning, als het dak 
daarvan niet geschikt is, zonnepanelen te plaatsen op de grond voor eigen gebruik. 
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Al met al is het een aarzelend begin van een veelomvattend plan: Montferland 
energieneutraal in 2030. Willen we dit bereiken dan vraagt dit nog enorme inspanningen en 
aanpassingen in onze Ruimtelijke Ordening.  We komen er niet mee, om te roepen: “Eerst 
alle daken beleggen met zonnepanelen”. We zullen ons ook nu al moeten buigen over 
alternatieve investeringen in zonneparken en windmolens.  
In de Raadswerkgroep Duurzame Energie zijn ideeën geopperd hoe nu verder. In de regio is 
men hier ook mee bezig en wordt daar bij aangehaakt. Daar gaat het niet sneller van, maar 
wordt het een breder verhaal. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. 
Op 14 november a.s. is het eerste energie café waar met inwoners gesproken wordt over 
wat we kunnen doen om in 2030 energieneutraliteit te bereiken. Bij de energie transitie is 
het voor de PvdA heel belangrijk dat de bewoners rechtstreeks kunnen profiteren van de 
overschakeling  naar duurzame energie. De oprichting van Energiecoöperatie Montferland 
Klimaatneutraal is daarvan een mooi voorbeeld. 

 

7. Financiën. 

Bij het opmaken van de voorliggende programmabegroting was er nog geen nieuw kabinet 
met nieuw beleid. De te verwachten algemene uitkering was daardoor onzeker. Deze 
algemene uitkering maakt zo’n groot deel uit van onze inkomsten dat een kleine procentuele 
verandering gelijk grote gevolgen heeft voor het al of niet sluiten van de begroting. We 
hebben daar de afgelopen jaren de gevolgen van gezien. Gelukkig meestal aan de 
meevallende kant. Op basis van de ingeschatte bijdrage uit Den Haag kan er voor de 
komende paar jaar een sluitende begroting worden gepresenteerd. Dat is mooi. 

Maar: De al eerder aangekondigde, gelukkig vorig jaar nog meevallende verlaging van 
rijksuitkering voor het sociale domein, gaat vanaf nu echt doordrukken. Bij ongewijzigd 
beleid loopt dit tekort op tot 2,1 miljoen in 2020. Met name veroorzaakt door Hulp bij 
Huishouden en de Jeugdzorg. Allebei wettelijke taken met een open eind.  

De PvdA vindt dat de goede zorg belangrijk is. Als er niet genoeg geld voor uit Den Haag 
komt moeten we maar interen op onze reserves. Maar de PvdA snapt ook dat dit maar kan 
voor een korte overgangsperiode. Intussen moeten we zoeken naar mogelijkheden om de 
goede zorg goedkoper en efficiënter te doen.  

 

Dank! 
Aan college, ambtenaren, griffie en iedereen die de programmabegroting met alle 
toelichtingen en bijlages heeft samengesteld. Het wordt steeds omvangrijker, maar ook 
steeds beter te doorgronden. 
De PvdA had nogal wat vragen naar aanleiding van de begroting. Deze zijn naar tevredenheid 
beantwoord. Dank daarvoor! 
 


