
Perspectiefnota (PPN) 2020 – 2023      CDA 

Mijnheer de voorzitter,  

 

Inleiding 

Als eerste wil ik iedereen danken die via ambtelijke inzet hebben bijgedragen 

aan het samenstellen van deze Perspectiefnota (PPN) 2020-2023. Een hele klus 

lijkt me, waarvoor namens de CDA fractie onze dank! 

In de Perspectiefnota geeft het college van B&W aan door wat voor bril ze naar 

de komende raadsperiode kijkt. Dus wat inwoners, bedrijven en instellingen van 

de gemeente mogen verwachten.  

Hoe kijkt het college? In het persbericht dat over de Perspectiefnota verscheen 

geeft het college aan dat het jaar 2018 kon worden afgesloten met een 

bescheiden plus. De toekomst echter toont een minder goed beeld. Positieve 

vooruitzichten zijn verslechterd en op termijn dreigen begrotingstekorten. Een 

beetje kijken door een donkere bril dus.  

Wethouder Boerman gaf in het persbericht aan: Als we vooruit kijken, dan zijn 

we bezorgd. Dit komt vooral door sterk toenemende kosten voor onze zorg aan 

hulpbehoevende inwoners. De vooruitzichten voor de jaren 2020-2023 zijn 

daardoor op financieel gebied niet positief. We krijgen gewoonweg niet genoeg 

geld van Den Haag voor onze zorgkosten. We sluiten ons aan bij de landelijke 

discussie dat zorg onbetaalbaar dreigt te worden. 

Oef, balen dus voor de toekomst. De laatste zijn overigens mijn woorden.  

In hetzelfde persbericht geeft het college aan dat de gemeente duurzame plannen 

uit de Lokale Energieagenda gaat uitvoeren. Er wordt meer geïnvesteerd in 

wegen en groen. Veiligheid en handhaving krijgen een prominentere plaats. 

Inspanningen om de zorg efficiënter en doeltreffender te maken worden 

geïntensiveerd. Verder wordt stevig ingezet op gevarieerde woningbouw. 

Allemaal onderwerpen en opgaven waar de CDA fractie het van harte mee eens 

is. Over de uitvoering is natuurlijk altijd wel iets te zeggen of te vinden. De 

onderwerpen doen er onzes inziens toe! 

Dat het college vooruit blijft kijken heeft ook te maken met het feit hoe het 

college om wil gaan met de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco. 

Het geld wat deze verkoop oplevert wordt gebruikt voor een deel om de 

schulden van de gemeente af te lossen en een deel wordt apart gezet voor de 

noodzakelijke investering. Ook dit vindt de CDA fractie als uitgangspunt 

verstandig beleid.  



Is het dan echt balen in financiële zin voor de toekomst? 

Als ik de memo van het college lees naar aanleiding van de meicirculaire ben ik 

helemaal niet zo somber. Immers van een verwacht negatief rekeningsaldo van € 

328451 in de PPN over de jaren 2010 tot en met 2023 naar een positief verwacht 

rekeningsaldo van €54260 over de zelfde jaren. Hierbij is rekening gehouden 

met allerlei financiële bedreigingen die op ons af komen in de vorm van hogere 

kosten voor o.a. jeugdhulp. En natuurlijk helpt ons bij dit financiële perspectief 

de reserve sociaal domein waarin we de afgelopen jaren gespaard hebben voor 

een situatie die zich nu lijkt voor te gaan doen.  

Dus naar mijn idee geen ruimte voor financiële somberte! Daarbij komt dus ook 

nog dat de aandelen van Eneco verkocht zullen worden voor een bedrag van om 

en nabij 10 mln.  

 

Vervolg 

 

In deze collegeperiode wordt met als overkoepelde thema ingezet op de 

verbinding met de samenleving. Dat spreekt het CDA zeer aan.  

De titel van het collegeprogramma “Met en voor elkaar aan de slag” moet deze 

lading dan ook dekken. Dat naast het collegeprogramma ook gewerkt wordt aan 

een raadsprogramma getuigt hiervan.  

 

Zowel over het raadsprogramma als het collegeprogramma wil ik een aantal 

korte opmerkingen maken.  

 

 Als eerste een drietal opmerkingen over het raadsprogramma:  

1. Over burgerparticipatie. “Met en voor elkaar aan de slag”, dus ook met 

inwoners van onze gemeente. Er moet nog veel meer een situatie ontstaan dat bij 

de ontwikkeling van plannen inwoners worden betrokken op een wijze dat 

inwoners zich serieus genomen voelen. Dat burgerparticipatie veel meer een 

vorm van samenwerken wordt dan dat burgerparticipatie de vorm van een 

actiegroep krijgt. De ontwikkeling van plannen rond de Appelgaard zou hier een 

mooi voorbeeld voor kunnen zijn.  

 

2. Over Duurzaamheid. Een belangrijk onderwerp voor het CDA gezien vanuit 

één van onze uitgangspunten uit ons verkiezingsprogramma, nl. 

Rentmeesterschap. Op dit gebied zullen in de komende jaren belangrijke stappen 

gezet moeten worden om doelstellingen die veelal ver in de toekomst liggen te 

kunnen realiseren. Een belangrijke taak hierbij is inwoners voldoende 

duidelijkheid te geven wat het treffen van maatregelen op het gebied van 

duurzaamheid voor financiële consequenties heeft voor individuele gezinnen. 



Om voor dit onderwerp een deel van de Eneco gelden te bestemmen zijn wij het 

volledig eens. 

 

3. Over Hardinxveld-Giessendam en de bestuurlijke omgeving. Onze gemeente 

is toegetreden tot de GRD. Kort nadat dit een feit werd is een discussie gestart 

binnen de Drechtsteden over de wijze van samenwerken binnen dit verband. Is 

de huidige wijze van samenwerking nog toekomstbestendig, effectief en 

efficiënt gezien de bestuurlijke opgaven die er zijn. Wij vinden van belang dat 

we inwoners steeds blijven uitleggen waarom we samenwerken binnen 

Drechtsteden en wat deze samenwerking voor hen betekent. Bijvoorbeeld over 

de groeiagenda en de regio-opgave van 25.000 te bouwen woningen vanuit 

Drechtsteden. 

 

Vervolgens een viertal opmerkingen over het collegeprogramma:  

 

1. Over het Baggerplan. Voor de uitvoering van dit plan is veel geld nodig. Het 

college is voornemens om een deel van de gelden die worden verkregen vanuit 

de opbrengst van de Eneco aandelen te gebruiken voor de uitvoering van dit 

plan. Dit om te voorkomen dat de riooltarieven te veel onder druk komen te 

staan. Graag wil de CDA fractie een nadere onderbouwing van het effect van 

deze investeringskosten op de riooltarieven voordat we kunnen in stemmen om 

een deel van de Eneco gelden hiervoor te bestemmen. 

 

2.  Over de MAG. Zoals u weet is het CDA kritisch op de MAG. Moeite blijven 

wij houden met het feit dat het proces om te komen tot wat uiteindelijk de MAG 

is geworden gestart is met de discussie over directe en indirecte subsidies om 

uiteindelijk te komen tot een eerlijker subsidiebeleid. Als we nu kijken naar de 

uitvoering van de MAG in de praktijk zien we steeds meer een terugkeer naar 

een subsidiebeleid zoals we dat ooit kenden.  

 

3. Over de verkeerssituatie aan Nieuweweg Noord en IJzergieterij. Over deze 

verkeerssituatie is door de CDA fractie in de afgelopen periode al heel veel 

gezegd. Kernpunt blijft naar onze mening bij het vinden van een oplossing voor 

problemen om samen met inwoners op te trekken. De kennis die inwoners 

individueel of collectief hebben moet maximaal gebruikt worden om tot goede 

oplossingen te komen.  

 

4. Over Jeugdzorg. Er zijn zorgen over de ontwikkeling binnen de jeugdzorg. 

Over ontwikkelingen binnen de zorg en over de financiële consequentie van de 

wijze waarop nu de zorg verleend wordt. De CDA fractie pleit er voor om 

binnen Drechtstedenverband, opnieuw, een fundamentele discussie te voeren 

over de wijze waarop we invulling willen geven aan jeugdzorg en de grenzen 

die hierbij in beeld komen.  



Tot slot voorzitter wil ik nog een aantal suggesties aan het college meegeven 

waarvan het CDA denkt dat deze goed zijn voor de gemeenschap in 

Hardinxveld-Giessendam.  

 

Ik noem er twee:   

- Bepaalde raad- en/of collegevoorstellen worden voorgelegd aan een panel 

van circa 100 inwoners voordat besluitvorming plaatsvindt in de 

gemeenteraad. Dit om burgerparticipatie te bevorderen. 

- Het armoedebeleid wordt nauwgezet gevolgd en rechtvaardige regelingen 

worden bepleit, zoals verhoging van de inkomensgrens naar 120% van de 

bijstandsnorm. 
 
 

Tot zover,  

 

Dank u voorzitter! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


