
Voorzitter, 

Zoals al eerder aangegeven ontbreken in deze perspectiefnota wat ons betreft een aantal cruciale 

posten, c.q. bedragen die (nog) niet opgenomen zijn. 

Bestemmingen als de WDW, de verhoging van het bouwbudget voor de realisatie van sportcentrum 

De Gelenberg, de plannen om te gaan reserveren voor de Lier. Het laatste wordt echt uit de hoge 

hoed getoverd, zonder onderbouwing van inhoud  en wat het financieel betekent. Dat weet men  

nog niet, maar dat doet er niet toe. Dat komt goed  binnen de coalitie. 

Zoals ik al in het RTG heb gezegd; die discussie gaat in de raad worden gevoerd .Maar dat kan pas bij 

de begrotingsbesprekingen over een collegeakkoord dat er nu nog niet ligt. 

 SMW vindt dit een voorbeeld van oude politiek, waarbij vooraf al duidelijk is hoe de hazen gaan 

lopen. 

Zoals Welzijn Druten het verwoordde: wat is er in de 2 maanden na het vormen in de coalitie 

gebeurd in het kader van de Lier . 

 

Voor een gezonde financiële situatie zijn  we afhankelijk van de ontwikkelingen van het 

gemeentefonds. 

Een van de knoppen waar we als gemeente aan kunnen draaien is de OZB, maar daar heeft de vorige 

en zoals ik aanneem ook de huidige coalitie geen behoefte aan.  

Maar onze inbreng gaat over meer dan bovenstaande zaken: 

Hoe gaat het met de energietransitie: 1 regel in Hoofdlijnen van Beleid: geen windenergie.  

Dat is blijkbaar meer dan genoeg voor dit onderwerp. De  gemeente mag het zelf weten…. Bij de RES 

2.0 zal blijken in hoeverre dit staande gehouden kan worden. 

 

Het initiatiefvoorstel Biodiversiteit wordt opgepakt. Daar koppel ik maar meteen klimaatadaptatie 

aan. Daar is werk aan de winkel. 

Bij de onlangs gehouden informatieavond over de omgevingsvisie waren de meningen over een ding 

duidelijk: Druten moet groen worden. Het besef dat tegels en stenen hittestress en wateroverlast 

bezorgen ,is bij onze inwoners al ingedaald.  

Daar is de tijd rijp voor en daar moet de gemeente zijn rol pakken: denk aan stichting Steenbreek. 

Het eveneens aangenomen  initiatiefvoorstel Beschermde cultuurhistorische landschappen en 

beschermde dorpsgezichten ligt nog in een la .Er is €11.200 betaald voor uitwerking door het Gelders 

Genootschap.     

Onbegrijpelijk dat hier niets mee gebeurt. 

 

Onze conclusie over de PPN : De beslispunten op zich spreken voor zich. 

Daar kunnen we mee instemmen. 



Maar de stelposten (IHP/ IBOR/ Dorpshuizen/  WDW/ nieuw collegeprogramma zoals die opgenomen 

zijn in de doorrekening 2022-2026 zijn onzeker. 

Duidelijk is dat het  bij de WDW knelt en dit krijgt verder handen en voeten  in  een plan van aanpak . 

SMW ziet de voorstellen voor wijziging van de WDW -begroting 2023 tegemoet op basis van het 

integrale plan van de WDW. 

 

Voorzitter, 

Ik wil het met de raad hebben over armoedebestrijding. 

Onze politieke insteek is helder: gelijke kansen voor iedereen. Juist in deze moeilijke economische 

tijd moet de gemeente haar meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk ondersteunen. 

Mensen die in armoede leven komen vaak in een vicieuze cirkel terecht. 

Schulden>armoede>nog meer schulden>uitsluiting>slechte gezondheid. 

Denk aan mensen die geen geld hebben voor activiteiten of een opleiding, vaak in een minder goed 

geïsoleerd huis wonen en vaker gezondheidsproblemen hebben. 

In Druten moet er komend jaar een nieuw beleidsplan worden geschreven.  

Op een totaal aantal huishoudens van bijna 8000,zijn er 2455 met kinderen. 

9% leeft van een inkomen tot 120%. Dus weinig of geen ruimte om tegenvallers op te vangen. De 

schatting is dat het hier om ca 300 kinderen gaat. Om een beeld te geven: dat zijn de leerlingen van ’t 

Geerke en ’t Klosterhufke samen. 

 

Hoe werkt men nu; wordt al het mogelijke gedaan wat binnen de regels van de wet mogelijk is of 

wordt er naar Den Haag gewezen? 

Het armoedebeleid in Druten  bestaat uit de Kindregeling die uitgevoerd wordt door de Stichting 

Leergeld en de beschikbaarheid van minimavoorzieningen. 

Een echt integrale aanpak voor armoede is er niet. Veel gemeenten kennen meer flankerend beleid. 

Gericht beleid tegen kansenongelijkheid ontbreekt. Er wordt nu met name gesproken over het 

bevorderen van de zelfredzaamheid. Het punt is juist dat een deel van de samenleving hulp nodig 

heeft om zelfredzaam te kunnen zijn. 

 

In Druten moet het komende jaar een nieuw beleidsplan geschreven worden. Deze motie kan daar 

mee richting aan geven. 

- een integraal  beleid formuleren over de bestrijding van armoede; 

-  bestrijding van met name kinderarmoede bovenaan de prioriteitenlijst te zetten; 

- In het nieuw beleidsplan aandacht te besteden aan meer flankerend beleid; 

- Deze ambitie in  het beleidsplan 2023 op te nemen; 

- In het laatste kwartaal 2022 dit beleidsplan aan de raad voor te leggen en daarbij de financiële 

consequenties op te nemen; 



 

Tot op heden is er €308.000 aan energietoeslag verstrekt. Er zit nog €230.000 in de pot. 

Als dat niet wordt opgemaakt, gaat het naar de algemene middelen. 

Het is dus niet geoormerkt en kan ook voor armoedebestrijding in brede zin worden gebruikt. 

Daarmee kan het beleid worden verruimd van bijvoorbeeld 120% naar 130% van het 

minimuminkomen. 

 

In de HvB wordt het opstellen van een inclusieagenda genoemd. In een inclusieve samenleving kan 

iedereen meedoen: niet alleen de groep mensen met een beperking, maar ook andere groepen die 

worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving, denk aan leeftijd, etnische 

herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. 

Als uw ambassadeur voor Vizier wil ik u graag het volgende meegeven: 

Het hijsen van de Regenboogvlag op 11 oktober is daarvoor een mooi symbool, maar een 

regenboogpad  is van blijvende betekenis. Het is een gedeelte van de openbare weg dat voorzien is 

van de kleuren van de regenboogvlag . Het heeft geen verkeerstechnische betekenis. 

Enerzijds geven we aan dat iedereen kan meedoen in onze gemeente en anderzijds zou het  aanzien 

van de markt  er bijvoorbeeld een stuk vrolijker van worden. Laat uw gedachten hier eens over gaan 

in het komende reces. 

 

Voorzitter, 

Ik wil niet in mineur afsluiten, maar gezien de situatie bij de woningbouw met duurder en schaarser 

wordende materialen, de brandstofprijzen, de stikstofcrisis, de toenemende armoede ook onder 

werkenden, het tekort aan personeel in zorg, onderwijs ,politie ,horeca , de energietransitie ,de 

klimaatverandering zullen de gevolgen  daarvan niet aan Druten voorbijgaan. 

Hier liggen  uitdagingen volop voor de komende jaren. 

 

 


