
Algemene beschouwingen PvdA/GroenLinks bij Begroting 2019 

Vz, 

Voor ons ligt de conceptbegroting 2019. 

Er speelt nogal wat in onze gemeente. Als eerste denk ik aan de  huisvesting van 

arbeidsmigranten.  

 Het is goed dat het college de bestemming wijzigt van de locatie Heeren van 

Suylichem. Geen grootschalige huisvesting op die plaats. 

 Het is goed dat er een overlegpanel is, hoe wij arbeidsmigranten kunnen 

huisvesten.  

 Het is goed dat er nieuw beleid komt, ook buitenlandse werknemers van 

andere bedrijven dan alleen die van de glastuinbouw. 

Maar al deze maatregelen dienen om de toevloed van buitenlandse werknemers 

achteraf te kunnen beheersen. Dat is regelgeving aan de achterkant van het 

probleem. De fractie van PvdA/GroenLinks wil, dat aan de voorkant van dit vraagstuk 

wordt voorkomen dat er een verdere toevloed plaatsvindt. 

Bedrijven die bijna geheel draaien op arbeidsmigranten en of buitenlandse 

seizoensarbeiders, zijn wat ons betreft niet langer welkom. Zij leveren  

een te geringe bijdrage aan  

 de lokale economie, 

 de lokale werkgelegenheid en  

 de lokale samenleving.  

Wij hoeven niet nog meer kassen en nog meer logistieke reuzen. 

 

Dit college breekt gelukkig met het economisch beleid van het vorige college. Waar 

het vorige college nog stond te jubelen bij het vooruitzicht dat Zaltbommel op plaats 3 

zou kunnen komen van de logistieke hotspots in Nederland, zegt dit college in het 

bestuursakkoord: “De aandacht zal dus meer komen te liggen op kleinschalige 

bedrijvigheid.” 

Het college mikt kennelijk op kennis-intensieve bedrijven, waar het schrijft: “De A2-

zone als kennis-as verdient extra aandacht bij het aantrekken van nieuwe bedrijven.” 

Met deze keuzes zit dit college in lijn met het economische programma van 

PvdA/GroenLinks: streven naar arbeidsintensieve en kennisintensieve bedrijven. Dus 

geen uitbreiding van de glastuinbouw en geen nieuwe logistieke ‘grote dozen’. 

1. Vraag: Welke doelstellingen, in kwaliteit, aantallen en termijnen heeft dit 

college zich gesteld bij het werven van dit soort bedrijven?  

2. Vraag: Het LTO heeft aangegeven dat de huidige beschikbare ruimte 

voor kassen bijna vol is en dat er nieuw gebied bij moet komen. Vindt het 

college met de PvdA/GroenLinks dat verdere uitbreiding van de 

glastuinbouw niet gewenst is? 

 

Bij de ontwikkeling van de Zaltbommelse binnenstad zien wij, dat ook daar 

hoopgevende stappen worden gemaakt. Een binnenstadfonds en een 

binnenstadregisseur zijn van die stappen. 

3. Wij willen het college vragen de raad te informeren over wat precies de 

taakomschrijving van de binnenstadsregisseur is. Hoe luidt zijn 



opdracht? Welke doelstellingen zijn geformuleerd? Welke kaders heeft 

hij meegekregen? Hoe en aan wie rapporteert hij? 

Het antwoord op deze vragen ontvangen wij graag in de vorm van een 

informatienota. 

 

De stad Zaltbommel kan niet zonder een krachtig en economisch kansrijk centrum. 

Dat lukt alleen als er een samenhangend beeld bestaat waar je met de gemeente 

Zaltbommel heen wilt, met de stad en met de dorpen. Dat vereist een visie op de 

toekomst, een visie die er nu niet is. Wij zien nu elke keer een ad hoc reactie op weer 

een plan dat ongevraagd op ons afkomt. We hebben een samenhangend beeld 

nodig van wat en hoe Zaltbommel wil zijn. En dan kun je ook op zoek naar het 

antwoord of wij dat allemaal kunnen behappen als gemeente van 28.000 inwoners. 

4. Wij vragen het college een maatschappelijke discussie te starten in 2019 

over de toekomst van onze gemeente. 

 

Direct samenhangend met voorgaande, deze vraag: “En hoe huisvesten wij dan onze 

huidige en toekomstige inwoners?” Zaltbommel ontwikkelt zich als een 

groeigemeente. Onze woningmarkt staat onder grote druk. 

- Eigen inwoners staan jaren op een wachtlijst. 

- Er is een groeiende populariteit van Zaltbommel als woongemeente 

- Arbeidsmigranten die zich blijvend willen vestigen 

- Een, overigens beperkt, aantal statushouders dat ons wordt toegewezen en die wij 

met liefde willen huisvesten. 

 

Zaltbommel heeft een stuwmeer van woningzoekenden. College, bouw sneller en 

meer! Betrek ook andere partijen bij de sociale woningbouw, ontwikkel zo snel 

mogelijk de Spellewaard. Bouw flexibele, tijdelijke, verplaatsbare en circulaire 

woningen. En als het nodig is, speel zelf een meer actieve rol bij het bouwen van 

woningen. 

Wij vinden dat u vanaf nu met concrete maatregelen moet toewerken naar circulaire 

woningbouw. Wij vinden dat u een duurzaamheidscoach moet aanstellen met een 

makelaarsfunctie tussen inwoners en leveranciers van duurzaamheidsoplossingen. 

Zoals bijvoorbeeld in Gorinchem. 

5. Vraag: Wil het college de raad informeren langs welke weg en op welke 

termijn het college de woningbouw in Zaltbommel circulair wil laten 

uitvoeren?  

.  

6. Wij vragen het college nog voor de zomer van 2019, te komen met een 

plan om de Spellewaard te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw. 

 

7. Wij vragen het college een duurzaamheidscoach aan te stellen om 

inwoners, individueel of in groepsverband te ondersteunen bij het 

verduurzamen van hun woning. 

 

 

 



Duurzaamheid is meer dan alleen beperking van CO2-uitstoot, maar laten wij daar 

eens op focussen. 

In 2030 moeten wij 49% minder broeikasgassen uitstoten. Dat is al over 12 jaar, over 

twee verkiezingen! Dat betekent dat de turbo er op moet. 4% CO2 reductie per jaar! 

8. Vraag: Hoe gaat het college in 2019 4% reductie bewerkstelligen op de 

uitstoot van broeikasgassen? 

Beperking van de CO2-uitstoot  is één ding, aanpassing aan het veranderende 

klimaat is ook nodig. Meer groen in de stad, en meer ruimte voor wateropvang vraagt 

om ontstening. Belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Als gemeente 

kun je daarbij de inwoners uitnodigen en helpen. Wij kunnen ons daartoe aansluiten 

bij de Stichting Operatie Steenbreek. Doel daarvan is om kennis en ervaring te delen 

met andere gemeenten, om daarmee te voorkomen dat wij het wiel opnieuw gaan 

uitvinden. Voortuinen groener, hemelwater niet meer het riool in, geveltuintjes 

aanleggen, enz. Naast 70 gemeenten, zijn hier ook waterschappen bij aangesloten. 

Steenbreek heeft een databank met goede ideeën, die in andere gemeenten al 

beproefd zijn. Aan het eind van mijn bijdrage kom ik met een motie namens 

PvdA/GroenLinks e.a. met het verzoek dat gemeente Zaltbommel zich aansluit bij die 

Stichting Operatie Steenbreek. 

 

Een half jaar geleden heeft onze fractie een mantelzorgcompliment uitgedeeld aan 

een mevrouw die voor haar moeder zorgt. Van dat gesprek is mij één zin in bijzonder 

bijgebleven. 

“Zo verschoonde ik eerst de luier van mijn kleinzoon en toen de luier van mijn 

moeder”.  

Er zijn zo’n 2 à 300 geregistreerde mantelzorgers in Zaltbommel, dat is 10% van het 

werkelijke aantal. Een recent bijgekomen probleem is de verwerking van 

incontinentiemateriaal. Eén luier kan tot 4 kg wegen. Het levert meer gesjouw, ook 

voor mantelzorgers en hogere kosten op.  

9. Vraag: Kan het college de inwoners van de gemeente een oplossing 

bieden voor de praktische problemen bij het verwerken van 

incontinentiemateriaal? 

De gemeente Zaltbommel biedt mantelzorgers de mogelijkheid tot ondersteuning. 

Naar ons gevoel bereikt deze ondersteuning de mantelzorgers niet, althans te 

weinig. Het is alsof je in je winkel alle producten keurig in de schappen hebt liggen, 

maar er komt geen mens binnen. In samenwerking met de groep Melse zijn wij tot 

een motie gekomen, waarmee wij onze mantelzorgers effectief beter willen 

ontzorgen. De heer Melse zal straks deze motie verder toelichten en presenteren. 

Tot slot wil ik college en ambtelijk apparaat bedanken voor de begroting 2019. Het 

was deze keer een extra lastige klus door de nieuwe voorschriften van uit Den Haag. 

 

Dan lees ik nu de motie Steenbreek voor. 


