
Algemene beschouwing – CDA Zaltbommel – 08-11-2018 

 

Voorzitter, 

Ik vind het telkens weer bijzonder om hier te mogen spreken. Omdat we in deze raad ons samen 

inzetten de goede keuzes te maken voor de inwoners in onze gemeente. Daarvoor zijn wij verkozen 

en daar mogen we best wat vaker stil bij staan. We doen dat hier ook telkens met respect voor 

elkaar, iets wat niet meer vanzelfsprekend is.  

Vandaag doen we dit met elkaar tijdens de bespreking van de begroting voor 2019. Een algemene 

beschouwing waarin CDA Zaltbommel vooral aandacht wil vragen voor de vrijwilligers in onze 

gemeente, aandacht voor de zorg en de parkeersituatie rondom het station.  

Maar eerst kort een bespiegeling op de begroting die voor ligt. Dat begint met een compliment aan 

het college en de ambtelijke organisatie. Er is een gezond financieel perspectief en ruimte om te 

investeren. Investeringen die soms ook echt wel nodig zijn, zo bleek afgelopen week tijdens de 

behandeling van de beheerplannen voor de wegen en het groen in onze gemeente.  

Maar ook structurele investeringen in de zorg voor onze inwoners en de veiligheid in de gemeente. 

Het voorstel van het college voor deze structurele extra investeringen kan dan ook van harte onze 

goedkeuring hebben. Ook de incidentele investeringen laten een verstandig financieel beleid zien. 

We zien daarin in iedere geval geen rare uitgaven.  

Rondom duurzaamheid is het nog wel erg onduidelijk waar het geld aan besteed gaat worden. 

Voorgesteld wordt om jaarlijks 200.000 euro extra te investeren. Duurzaamheid is een grote opgave 

deze periode. Het is dus ook nodig om daar fors in te investeren. Er is een voortvarende aanpak 

nodig om ècht duurzaam aan de gang te gaan in onze gemeente. Geen woorden, maar daden! Twee 

vragen aan het college hierover. Wat kunnen we hiervan verwachten? En wanneer kunnen we het 

duurzaamheidsplan tegemoet zien dat hier invulling aan moet gaan geven? Wij hebben eerder 

aandacht gevraagd voor een uitbreiding van de ambtelijke capaciteit op dit onderwerp, zodat de 

energie-transitie ook serieus opgepakt kàn worden. De wethouder onderschreef dit. De vraag aan de 

wethouder is dan ook of in 2019 deze extra capaciteit spoedig wordt toegevoegd?  

Vrijwilligers 

Voorzitter zoals eerder gezegd wil CDA Zaltbommel aandacht vragen voor de vrijwilligers in onze 

gemeente. Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Vrijwilligers zijn de motor van sportclubs, 

culturele instellingen, dorps- en wijkraden en allerlei andere maatschappelijke verenigingen en 



organisaties. De activiteiten die daar worden georganiseerd zijn een belangrijke bijdrage in de sociale 

cohesie en de leefbaarheid binnen onze gemeente. 

Tot onze verbazing komt in de begroting van 2019 het woord ‘vrijwilliger’ niet voor. Wij vinden dat 

deze drijvende kracht van onze samenleving daarin wel aandacht behoort te krijgen. Veel 

verenigingen en organisaties in onze gemeente kunnen namelijk niet aan voldoende vrijwilligers 

komen. Daarnaast krijgen vrijwilligers steeds vaker te maken met ingewikkelde zaken en regelgeving 

bij het organiseren van activiteiten. Via Stichting Welzijn Bommelerwaard ondersteunt de gemeente 

Zaltbommel onze vrijwilligers. Helaas zien we in de praktijk dat het niet voldoende is, het tekort 

aan vrijwilligers neemt toe en daarmee de druk op de belangrijke maatschappelijke activiteiten die 

afhankelijk zijn van deze vrijwilligers.  

Ik noem een aantal voorbeelden, bron BD 30 oktober jl.: 

 Het Sint-Maartensfeest in de Zaltbommelse wijk Spellewaard gaat dit jaar op 11 

november niet door.  

 De Oranjevereniging voor Kerkwijk, Bruchem en Delwijnen is opgeheven.  

 De bezetting van de buurtbus komt in de knel. 

 De huiswerkbegeleiding door stichting Orizon komt handen te kort . 

 Huiskamer De Schans in Zaltbommel zit binnenkort zonder beheerder.  

CDA Zaltbommel maakt zich daar grote zorgen over. Wij willen meer aandacht voor de 

ondersteuning van onze vrijwilligers, zodat deze en mogelijk andere activiteiten niet komen te 

vervallen. 

Daarom een motie om de vrijwilligers in onze samenleving meer te ondersteunen en te ontlasten 

met allerlei regelgeving.  

MOTIE 1 – de kracht van vrijwilligers  

Zorg 

Voorzitter dan kort even over de zorg. Zorg is en blijft een belangrijk aandachtspunt. De transitie van 

het sociaal domein is in Zaltbommel goed gegaan, maar de zorg heeft wel blijvend onze aandacht 

nodig. Uitgangspunt is voor ons dat inwoners de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben, ook als 

daar maatwerk nodig is. We willen het college vragen oog te hebben voor dat maatwerk. En indien 

nodig daar ook een proces voor op te zetten. Ziet de wethouder daar behoefte in? 

Een belangrijke pijler in de zorg zijn onze mantelzorgers. Een aantal van de moties die hiervoor door 

onze collega’s worden ingediend steunen wij van harte. Dank voor de inspanningen daarvoor.  



Parkeren station 

Voorzitter dan tot slot nog de parkeerproblematiek bij het station. Het gebeurt regelmatig dat er 

geen plek meer is en reizigers de auto buiten de vakken moeten parkeren. Als ze vervolgens 

terugkomen, zit er een bekeuring onder hun ruitenwisser. Dit leidt tot onbegrip onder de 

parkeerders. We begrijpen dat een uitbreiding van de parkeerruimte in geheel bekeken moet 

worden met de ontwikkeling van het gebied Spoorveste. De vraag die ons bezighoudt is; kunnen we 

daarop wachten? Wij denken van niet, de druk is hoog. We zouden dan ook graag zien dat het 

college bekijkt hoe vooruitlopend op de ontwikkeling van het gebied al maatregelen mogelijk zijn om 

de parkeercapaciteit (mogelijk tijdelijk) te vergroten. Daarom een motie daarvoor. 

MOTIE 2 – parkeerproblematiek station 

Afsluiting 

Voorzitter ik ga afsluiten. En dat wil ik graag doen met een compliment. Een compliment aan al onze 

inwoners die zich als vrijwilliger op enige manier inzetten voor onze samenleving. Laten we dat 

koesteren en ons inzetten dit te behouden en te versterken. Samen kunnen we het goed voor elkaar 

hebben. 

Dank u wel. 

 

 


