
 

Algemene beschouwingen ZVV bij de begroting 2019 – 8-11-2018 

Inleiding. 

Het is nog maar een paar weken geleden dat koning Willem 

Alexander de troonrede heeft uitgesproken op Prinsjesdag in den 

Haag. Daarmee opende hij het nieuwe werkjaar van het parlement in 

de Ridderzaal. 

In die troonrede staat opgenomen dat rijk, provincies, 

waterschappen en gemeenten veel doelen alleen kunnen bereiken 

door bestuurlijke samenwerking. Als voorbeelden daarbij worden 

onder andere genoemd de zorg voor een vitaal en leefbaar 

platteland, de veiligheid op straat en de energietransitie. 

De troonrede meldt ook dat het gemeente- en provinciefonds groeit.  

Dit helpt taken goed te kunnen blijven uitvoeren.  

Natuurlijk is het altijd mooi als in het belang van de inwoners van 

onze gemeente gezamenlijk met andere instanties oplossingen 

gevonden kunnen worden voor vraagstukken uit de samenleving. 

Daarbij is het naar de mening van ZVV wel zaak voor gemeenten om 

daarbij niet hun eigen identiteit te verliezen. 

Dat brengt mij direct al bij een lang lopend onderwerp binnen onze 

gemeente Zaltbommel: de samenwerking met de gemeente 

Maasdriel. ZVV is en blijft daarbij een voorstander van ambtelijke 

samenwerking.  

De samenwerking met de gemeente Maasdriel in de Bedrijfsvoerings-

Eenheid Bommelerwaard (BVEB) gaat goed. Samenwerken heeft 

alleen nut als de kwaliteit van de dienstverlening naar onze inwoners 

toe verbeterd wordt, je als deelnemer minder kwetsbaar bent en als 

kosten verminderd kunnen worden. Niet meer en niet minder. 



 

ZVV is tevreden over de inhoud van het bestuursakkoord 2018-2022, 

wat is opgesteld na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart van 

dit jaar.  

Een van de uitgangspunten van de nieuwe coalitie is dat er respectvol 

met elkaars standpunten en levensovertuigingen wordt omgegaan.  

Dat is een punt waar ZVV zeker ook achterstaat. Je kunt heel erg 

verschillend denken over bepaalde vraagstukken en problemen. 

Oplossingen daarvoor kunnen heel complex zijn, maar moeten er wel 

komen. Daarbij is het zaak altijd correct te blijven tegenover elkaar.  

Versplintering van partijen is vaak een gevolg van onbegrip naar 

elkaar toe. Dat is jammer. Zowel landelijk als bij provincies en 

gemeenten zie je dit gebeuren. Het verzwakt naar de mening van ZVV 

de stabiliteit van de diverse besturen. 

De begroting 

De begroting voor 2019 ziet er goed uit en is sluitend, wat 

langzamerhand een traditie begint te worden. De begroting laat ook 

voor de komende jaren een positief beeld zien. 

De economie draait weer op volle toeren, waardoor de toekomst er 

rooskleurig uitziet. Echter, er is niet veel nodig om dit ten volle om te 

draaien. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de Brexit, en blijft het 

nieuwe kabinet de volledige vier jaar zitten?  

Voor ZVV is het belangrijk dat het uitgeven van de beschikbare 

budgetten met grote zorg wordt gedaan. Gelden die overblijven 

dienen te allen tijde te worden aangewend om de lasten van de 

inwoners van de gemeente Zalbommel te verlagen of de leefbaarheid 

daarvoor te vergroten. 

 



 

Algemeen 

Het huidige bestuursakkoord is een breed gedragen document, 

waarin een stevige basis is beschreven voor een goed bestuur in het 

belang van al onze inwoners. Er zijn nog een aantal punten die ZVV 

graag nader wil benoemen: 

Dorps- en wijkgericht werken: 

De rol van de dorps- en wijkraden binnen onze gemeente is zeer 

belangrijk en nuttig gebleken. 

Effect van het gebiedsgericht werken is dat de drempel voor onze 

inwoners lager wordt in hun contacten naar de gemeente toe. Het 

zichtbaarder maken van de gebiedswethouder werkt daar zeker ook 

aan mee. 

Leges en retributies: 

Vaak ontstaan er in de samenleving discussies over de hoogte van 

leges en retributies voor door de gemeente geleverde diensten. ZVV 

is er voorstander van dat deze kostendekkend moeten zijn. 

In Brakel loopt op dit moment een proef om te proberen de 

begraafrechten te verlagen. Onderhoud wordt daarvoor door 

vrijwilligers gedaan. Kan het college aangeven of deze proef als 

positief is ervaren en zo ja, zijn de gesprekken met dorpsraden in 

andere kernen inmiddels ook gestart?  

Tweede vraag aan het college in deze is: worden de grafrechten nu 

ook aangepast? Ik lees in de begroting dat het vrijgekomen geld 

besteed mag gaan worden door de dorpsraden aan andere projecten 

in de eigen kern. Dat is volgens ZVV niet de insteek geweest van deze 

proef.  

 



 

Hoge kosten kunnen ontstaan bij het opruimen van drugslabs en 

gedumpt drugsafval. Op dit moment komt dit ook binnen onze 

gemeente met grote regelmaat voor. Kosten kunnen zowel voor de 

grondeigenaar zijn, waarop het afval is gedumpt, dan wel voor 

rekening van de gemeente komen.  

Natuurlijk is het zaak de kosten te verhalen bij de veroorzaker of 

vervuiler. Maar dat is niet altijd mogelijk.  

De subsidieregeling daarvoor vanuit het Rijk bestaat niet meer. De 

mening van ZVV is dat opruimkosten in dat geval voor 100 procent 

vergoed zouden moeten worden vanuit de “Pluk-Ze-Gelden”. Dit is 

geld wat van criminelen is afgepakt.  

Kan het college aangeven of er in de nabije toekomst opnieuw een 

financiële regeling wordt opgezet vanuit het Rijk om deze kosten te 

vergoeden voor getroffen grondeigenaren? 

Wonen: 

In alle kernen van de gemeente is er behoefte aan sociale 

huurwoningen en goedkope koopwoningen. Vraag aan het college is 

of er voldoende locaties daarvoor beschikbaar zijn? 

De lijst voor het verkrijgen van een huurwoning is lang. Aangegeven 

wordt in het algemeen dat de wachttijd daarvoor op dit moment 6 

tot 7 jaar is. Echter, de actieve wachtlijst is naar mening van de 

wooncorporaties ongeveer 1,5 jaar. Kan het college aangeven of dit 

juist is? 

Het wijzigen van bestemmingsplannen voor het realiseren van een 

bouwproject tot het komen van deze woningen duurt volgens de 

wooncorporaties gemiddeld 7 jaar. Kan het college aangeven of dit 

juist is en zo ja, kan deze termijn niet aanzienlijk verlaagd worden? 



 

Duurzaam bouwen is in deze tijd bijna een must. Er zijn gemeenten 

waar je korting krijgt op de leges als je dit ook werkelijk doet. Is dit in 

de gemeente Zaltbommel ook te realiseren?   

Bereikbaarheid: 

ZVV vindt het belangrijk dat er goede en voldoende fietspaden 

worden aangelegd voor een veilige doorstroming van het fietsverkeer 

door onze gemeente. Naast de vele fietsers naar de diverse scholen 

binnen onze gemeente heeft de laatste jaren de recreatie-fietser de 

gemeente Zaltbommel ook weten te vinden.  

Zou de gemeente Zaltbommel samen met de provincie Gelderland 

willen kijken naar een vrij-liggend fietspad richting Nederhemert Zuid 

en Heusden langs de Bergsche Maasdijk, zodat de fietsers geheel van 

de rijbaan verdwijnen?  

Op sommige plaatsen is de bewegwijzering voor de fietser niet juist 

of zelfs helemaal niet aanwezig. Eerder heeft ZVV hierover al 

opmerkingen gemaakt, maar gebleken is dat dit probleem niet is 

opgelost.  

Voorbeeld van het ontbreken van de juiste bewegwijzering is dat 

fietsers nabij de rotonde op de N322 bij Brakel op de doodlopende 

weg naar een aldaar gevestigd bedrijf terechtkomen of op de N322 

zelf, op weggedeelten waar alleen auto’s mogen rijden.  

Het ontbreken van de bewegwijzering voor fietsers maakt dat deze 

groep daardoor juist kwetsbaarder en onzekerder wordt in het 

verkeer en zorgt voor onveilige situaties.  Verzoek van ZVV aan het 

college is of zij ervoor kan zorgen dat deze bordjes worden 

gecontroleerd, hersteld en bij het ontbreken daarvan worden 

geplaatst? Graag hierop een reactie van het college 



 

Om met een snelboot van Zaltbommel naar Gorinchem en retour te 

worden vervoerd is er deze zomer een proefproject daartoe gestart. 

ZVV heeft geconstateerd dat van de gelegenheid dit traject af te 

leggen ruimschoots gebruik is gemaakt en zou graag zien dat dit 

project wordt voortgezet. Kan het college aangeven of er wordt 

nagedacht over een vervolg hierop? 

Veiligheidsregio: 

Binnen de veiligheidsregio Gelderland Zuid worden de belangen van 

de vrijwillige brandweer behartigd. Er wordt een ingrijpende 

reorganisatie toegepast, die bij de vrijwilligers de nodige vragen 

oproept en een negatief beeld geven hierop.  

Vrijwillige brandweer wordt naar hun gevoel hierbij niet betrokken. 

Vraag is of college hiervan op de hoogte is, en zo ja, kan het college 

aangeven wat hieraan gedaan kan worden, zodat de veiligheid van 

onze inwoners gewaarborgd blijft en de betrokkenheid van de 

vrijwilligers wordt gestimuleerd?  

Arbeidmigranten:  

Op dit moment speelt er binnen de gemeente Zaltbommel een 

onderwerp wat de grootste aandacht verdiend wat betreft de 

besluitvorming daarover: de problematiek rond de huisvesting van 

arbeidsmigranten.  

Er werken in onze gemeente een groot aantal arbeidsmigranten. Veel 

bedrijven kunnen niet zonder hun inzet. Deze mensen moeten ook 

ergens wonen, vraag is alleen: hoe voorkom je dat er onvrede over 

dit onderwerp ontstaat bij de inwoners van de gemeente. 

 

 



 

Inmiddels is een panel samengesteld, dat onderzoekt wat de 

mogelijkheden zijn om tot een oplossing van dit probleem te komen.  

ZVV kijkt met belangstelling uit naar de bevindingen van dit panel. 

Milieu: 

In grote steden van ons land wordt nagedacht over manieren waarop 

vervuilend vrachtverkeer kan worden geweerd in binnensteden. Op 

dit moment ontstaan op verschillende plaatsen buiten de grote 

steden distributiecentra van waaruit goederen, bestemd voor de 

ondernemende winkeliers in de binnenstad met elektrische 

voertuigen worden getransporteerd naar de eindbestemming. De 

CO-2 uitstoot in de stad wordt daarmee aanzienlijk verminderd. 

Vraag is of het college hierover ook een toekomstvisie heeft? 

Parkeren: 

Bij wijze van proef is het parkeren in de binnenstad van Zaltbommel 

op zon- en feestdagen gratis. Voor ZVV is de proef geslaagd en mag 

het op die momenten gratis parkeren definitief worden toegepast. 

Duurzaamheid: 

ZVV is tevreden over hoe de gemeente Zaltbommel stimulerend 

bezig is om tot een duurzame leefomgeving te komen. 

In Poederoijen ligt een voormalige vuilstortplaats aan de Hoekseweg. 

Als op deze voormalige vuilstortplaats zonnepanelen geplaatst 

worden zou dit bijdragen aan de duurzaamheid en zou een voor 

andere doeleinden onbruikbare locatie toch een nuttige bestemming 

krijgen. Vraag aan het college is of dit mogelijk is? 

 

 



 

Wij wonen in een rivierengebied. De rivier de Waal is uitermate 

geschikt om te gebruiken voor de opwekking van stroom. De snelheid 

van de doorstroming van het water is daarbij van groot belang. Deze 

manier van opwekken van stroom wordt door de gemeente 

Zaltbommel nog niet onderzocht.  Is het college bereid hiertoe actie 

te ondernemen? 

MFA – Brakel: 

Een mooi initiatief vanuit de samenleving is de multifunctionele 

accommodatie in Brakel. In eerste instantie voorbereid door de 

voetbalverenigingen Brakel en Zuilichem, tezamen met de beide 

basisscholen in Brakel. Meerdere instanties zijn bereid zich hierbij 

aan te sluiten. Aan de eerste voorwaarde – fusie van de beide 

voetbalverenigingen – is inmiddels voldaan. ZVV is positief over dit 

project en kijkt uit naar wat de vervolgstappen zullen zijn. 

Tenslotte: 

Naast de genoemde onderwerpen zijn er nog een aantal die vanwege 

de beperkte spreektijd niet aan bod zijn gekomen, die ook belangrijk 

zijn, waaronder de zorg, waarin veel te gebeuren staat, de 

bedrijvigheid en de ontwikkeling van de bedrijventerreinen, het 

onderwijs, de sportactiviteiten en de recreatie en zeker ook de mooie 

cultuur. Er zullen zeker nog meer onderwerpen te vinden zijn. Voor al 

deze onderwerpen heeft ZVV de volledige aandacht.   

Namens de ZVV-fractie wil ik graag alle vrijwilligers bedanken voor 

hun inzet en bereidwilligheid bezig te zijn met het welzijn van 

inwoners van onze mooie gemeente Zaltbommel. Brandweerman – 

bestuurslid dorpsraad – mantelzorger – er zijn veel situaties op te 

noemen waarbij vrijwilligers onmisbaar zijn. 

 



 

Rest mij nog de waardering van de fractie van ZVV uit te spreken aan 

iedereen die geholpen heeft het redelijk intensieve raadswerk 

makkelijker te maken, het college, de Griffie, de ambtenaren, de 

bodes en de medewerkers van In de Roos. 

Dank daarvoor! 

 

Bart Schreuders, fractievoorzitter ZVV 

 


