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Voorzitter, we kijken vanavond vooruit naar het nieuwe begrotingsjaar. Twintig-twintig. Ik 

vind het nog heel ver weg klinken. Maar voor we het weten is het weer zover. Geen mens 

weet wat 2020 ons zal brengen. De toekomst ligt vast in Gods hand. Toch is het goed om 

vooruit te kijken en ons voor te bereiden op wat komen gaat. De SGP wil dat niet doen 

zonder eerst omhoog te kijken. Met het gebed om wijsheid, hulp en zegen van God. Wij 

hebben nergens recht op en zijn niets beter dan zoveel landen waar armoede, honger en 

onderdrukking overheerst.  

2020 is het jaar waarin wij herdenken dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd is van de nazi-

overheersing. In aansluiting hierop steunen wij van harte het idee van de motie 

‘Gedenkteken Merwedegijzelaars’ zoals het CDA deze heeft aangekondigd . Wijlen de heer 

J.W. Stout, één van de Merwedegijzelaars schreef in 1973 in het kerkblad van de 

Gereformeerde Gemeente over het belang van blijvend herdenken. Ik citeer uit het boek 

‘Eben-Haëzer’ van de lokale historicus en jeugdboekenschrijver Henk Koesveld: ‘Als je na 

een grote operatie weer hersteld bent, dan is de vreugde óók vaak zo gauw weer voorbij en 

na enige tijd vind je alles weer gewoon. Ons hart is precies als een vijver, waarin je een 

steentje gooit. En plons, steeds wijdere kringen en later ligt de vijver er weer even rimpelloos 

bij als voorheen. En toch mogen we nooit vergeten uit hoe grote nood de Heere ons land en 

volk verlost heeft.” Vervolgens beschrijft hij verschrikkingen die hij gezien heeft van Kötalle 

en Fischer (Twee van de Drie van Breda) voor wie op dat moment vrijlating wordt 

overwogen. Zo dicht bij is geschiedenis. De verschrikkingen uit de oorlog moeten 

gemarkeerd en doorverteld blijven worden aan de jonge generatie. De SGP heeft veel 

waardering voor iedereen die daar een steentje aan bijdraagt. Wij vragen het college om 

naast nabestaanden ook de leerlingen van de Calvijnschool die het monument momenteel 

adopteren er nauw bij te betrekken.  

Financien en bestuur 

De SGP is blij met het perspectief van een sluitende begroting voor 2020. Daarbij moet 

worden opgemerkt dat dit alleen mogelijk is door incidentele dekking van 3,5 ton (geen 

klein bedrag!) uit de reserve sociaal domein. We staan voor de opgave om de kosten in het 

sociaal domein structureel in balans te krijgen. Daarbij vormt de grilligheid van het 

gemeentefonds een grote belemmering. Zeker nu middelen niet meer geoormerkt zijn en er 

nog wel steeds nieuwe decentralisaties bijkomen. Wat zijn in de toekomst onze ijkpunten 

voor balans tussen inkomsten en uitgaven op diverse beleidsterreinen in de 

meerjarenbegroting? De grote uitdaging vormt het aanbrengen van meer maatwerk en 

flexibiliteit in gemeenschappelijke regelingen. Hiervoor is bestuurlijke en politieke 

daadkracht nodig om dit waar te maken. De SGP hoopt dat de taskforce hiertoe aanzetten 

geeft.  
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De voorgestelde besteding van de opbrengst van aandelen Eneco loopt wat vooruit op de 

zaak. Wat ons betreft komt het college hiervoor met een definitief voorstel op het moment 

dat het precieze bedrag bekend is (na verkoop). Het genoemde overzicht geeft wat ons 

betreft wel een goede richting aan de mogelijke bestedingsdoelen. Met name het aflossen 

van schulden vinden wij van groot belang. Bekostiging van het baggerplan zien wij als 

terugkerend en moet daarom structureel worden gefinancierd door jaarlijks een bedrag te 

doteren aan de reserve.  

Ruimtelijk-economisch  

De SGP is positief gestemd over de investeringen in het ruimtelijk-economisch domein die 

in de perspectiefnota zijn opgenomen. Er liggen forse uitdagingen voor op het gebied van 

verkeersveiligheid (Nieuweweg, op- en afritten A15 en Spoorwegovergangen), 

bereikbaarheid (Waterbus, A15 en F15), wonen (IJzergieterij, ’t Oog, Middenwetering en 

Rokerij) en werken (huisvesting arbeidsmigranten, vestigingsklimaat en arbeidsparticipatie).  

Duurzaamheid is een belangrijk vraagstuk waarmee wij samen met de regio voortvarend 

aan de slag zijn gegaan. De SGP maakt zich zorgen over het tempo waarmee het rijk 

woningen van het gas af wil halen. Het klimaatakkoord maakt duidelijk dat wij in 2021 per 

wijk al een visie moeten hebben op hoe en wanneer deze van gas los gaan. Van het college 

willen wij weten hoe zij hierop anticipeert nu we weten dat warmtenet in ons dorp niet zo 

kansrijk is. Waar zetten wij op in en hoe bieden wij inwoners die nu al met vragen zitten 

helderheid over de keuze voor wel of geen nieuwe CV-ketel en maatregelen die zij al wel 

kunnen nemen? Communicatie en verwachtingenmanagement zijn hierbij sleutelwoorden.  

De voorbereiding van de omgevingswet vraagt de komende jaren veel van ons. Volgens de 

secretaris-generaal van het ministerie van BZK een minstens zo grote decentralisatie als die 

in het sociaal domein. Wat de SGP betreft is het belangrijk om in dit proces als raad en 

college samen op te blijven trekken. Goede afstemming over de wijze van 

burgerparticipatie en rolverdeling zijn voorwaardelijk. Wij zijn benieuwd naar de kaders en 

werkwijze voor het opstellen van de omgevingsvisie waar wij in september verder over 

zullen spreken. Wij zouden hierin graag samen optrekken met het thema burgerparticipatie 

in bredere zin. Hoe, waarbij en wanneer betrekken wij inwoners en wat is daarin de rol van 

de raad en wat doet het college? 

Wij zien een uitbreiding van het aantal grootschalige evenementen in ons dorp. En daarbij 

gaat het ons met name om de feestavonden die een regionale functie vervullen. We 

constateren dat veel mensen hiervan geluidshinder ondervinden. Bekend is al jarenlang de 

overlast als gevolg van de feesttent aan de Sluisweg. Tot onze spijt moeten we constateren 

dat het Hagi-festival leidt tot een serie extra feestavonden met intense geluidsoverlast tot 

gevolg. Wat de SGP betreft wordt er paal en perk aan de overlast gesteld. Wij vragen het 

college om de overlast via afspraken met initiatiefnemers te beteugelen. Wat ons betreft 

worden er preventieve geluidsmetingen verricht en zo nodig handhavend opgetreden. Is 

het college daartoe bereid? 
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Het college werkt aan de verlevendiging van het centrum. De belangrijkste bijdrage die wij 

hier lokaal aan kunnen leveren vormt volgens de SGP het realiseren van toekomstige 

woningbouw. Het uitvoeren van een draagvlakonderzoek naar een Bedrijfsinvesteringszone 

vinden wij wat twijfelachtig. Want wat verstaan wij onder ‘voldoende draagvlak’? Als dat 

85% is loopt toch 15% (hoogst waarschijnlijk treft dit met name de kleine zelfstandigen) het 

risico dat zij mee moeten gaan betalen omdat de rest zo besloten heeft. De SGP vind dit 

onwenselijk in een tijd waarin juist kleine zelfstandige ondernemers nodig zijn.  

Met betrekking tot onderzoek naar initiatieven voor mogelijke heropening van het 

buitenbad, een mogelijke jachthaven en onderzoek naar de beheersvorm van 

sportaccommodaties roept de SGP het college op om de raad aan de voorkant proactief te 

informeren en in positie te brengen bij deze ontwikkelingen. Neem de raad vroegtijdig mee 

in de planvorming. Wij worden als raad ook graag regelmatig op de hoogte gehouden over 

de voortgang rond de Waterbus.   

Sociaal-maatschappelijk  

Op het gebied van zorg worden er de komende jaren een aantal plannen gemaakt voor 

doorontwikkeling. Wat ons betreft is het prima om te blijven investeren in een goed 

functionerend sociaal team. Wat de SGP betreft investeren we niet te veel in beleid maar 

moet het geld vooral naar personeel wat ook echt regie voert op het zorgaanbod voor de 

mensen die zorg nodig hebben. Naast doorontwikkeling juichen wij het ook toe dat onze 

werkwijze gedeeld wordt in de regio. Andere gemeenten zouden zomaar een voorbeeld 

kunnen nemen aan onze werkwijze. In de werkwijze van het nieuwe sociaal beleid van de 

regio Drechtsteden en de taskforce van de regio mag dit geluid gerust luid en duidelijk 

worden uitgedragen. 

De SGP is blij met de onlangs samen met betrokken scholen opgestelde lokale educatieve 

agenda en onderwijshuisvesting. Goede samenwerking met het onderwijs en aanverwante 

partners is van grote waarde. Er wordt in de toekomst gezamenlijke nieuwbouw voorzien 

van de Ichthusschool en Driemaster in de Wielwijk en renovatie van de Merwedeschool. 

Wat de SGP betreft een compliment voor het college dat vooruitkijkt om dergelijke grote 

investeringen mogelijk te maken! Een investering in onderwijs is een investering in de 

toekomst.  

Voorzitter, ik rond af. De SGP bedankt de ambtelijke organisatie voor de vele inspanningen 

die geleverd zijn voor het opstellen van deze perspectiefnota en de beantwoording van de 

technische vragen. Aan het begin heb ik al verwoord dat aan Gods hulp en zegen alles 

gelegen is. Die zegen wensen wij het college, de ambtelijke organisatie en onze raad van 

harte toe! 

Arjan Meerkerk, 

fractievoorzitter 


