
 Voorzitter , 

De titel van het collegeprogramma is: Samen duurzaam vooruit. 

Het  programma 2018 was in de overtreffende trap geschreven: 

Druten daagt uit om: 

Het gezondst, het actiefst, het veiligst, het aantrekkelijkst, het 

duurzaamst, het ondernemendst en het effectiefst te worden. 

 

Maar nu gaan we dus weer samen duurzaam vooruit. 

In 2018 heeft SWM al aangegeven dat het collegeprogramma door de 

raad moet worden vastgesteld, een weg die niet gekozen werd door 

het college. 

Het college gaat ook nu voorbij aan het feit dat de raad het 

belangrijkste bestuursorgaan is en niet de coalitiepartijen. Ook de 

oppositiepartijen maken deel uit van de raad , maar van hun inbreng 

valt bar weinig terug te lezen in het programma. Ons motto :gelijke 

kansen voor iedereen wordt ook hier dan ook niet in praktijk 

gebracht. 

Voor SMW zijn de speerpunten duidelijk:  armoedebestrijding en 

schuldhulpverlening, betaalbare woningen en de  implementatie van 

onze initiatiefvoorstellen over biodiversiteit en behoud van 

cultuurhistorische landschappen en beschermde dorpsgezichten. 

 

Er wordt een visie op biodiversiteit ontwikkeld: maar die ligt er al. 

Het voorstel behoud cultuurhistorische landschappen en beschermde 

dorpsgezichten ligt al bij de ambtenaren. 

College en coalitie houden vast aan zonne-energie, geen nieuwe 

inzichten, ook niet met de stijgende energieprijzen. Ook een 

voorbeeld hoe eigenzinnig  Druten is.. 



Alle inwoners hebben een stem:  

Opvallend veel inwoners melden zich de laatste tijd als vereniging, 

belangengroep of individu bij de politieke partijen. 

Het gevoel niet betrokken te zijn of worden bij plannen en de 

communicatie daarover is een rode draad. Ik geef  geen oordeel over 

wat terecht of niet terecht is; we signaleren slecht een feit . 

U schrijft: het vertrouwen in de politiek is laag en u gaat u extra  

inspannen en ik citeer: door naar inwoners te luisteren, meer te 

betrekken en eerlijk zijn over wat niet en wat er wel kan. 

Een laag vertrouwen in de politiek is een groot probleem van ons 

allemaal en we willen van het college horen welke stappen er 

concreet gezet gaan worden om de betrokkenheid van inwoners te 

vergroten en het vertrouwen in de lokale politiek te doen toenemen. 

Hoe gaat dit vorm krijgen?  

Er is ooit een inloopspreekuur geweest voor de inwoners bij het 

college. Kan dit weer in ere worden hersteld? 

Voorzitter, 

Omdat het collegeprogramma en de begroting als een geheel worden 

gepresenteerd en zoals gezegd niet over het collegeprogramma op 

zich gedebatteerd wordt, kom ik nu op de uitkomsten van dit 

programma op de begroting. 

Een aanbeveling: De indeling van de begroting 2022 met speerpunten 

uit het coalitieakkoord en overige thema’s is overzichtelijker en mag 

wat ons betreft qua format terugkomen. 

We hadden een beter doordachte lange termijnvisie verwacht op 

kansengelijkheid waarin aandacht is voor o.a armoede onder 

kinderen, kansengelijkheid op de woningmarkt ,energiearmoede, 

energietransistie, warmtevisie etc. 

 



Aan armoedebestrijding wordt twee zinnen  gewijd: vroegtijdig 

signaleren en tijdig hulp bieden. 

Dat is een voortzetting van het huidige beleid, maar gemeenten 

kunnen er met een eigen integraal armoedebeleid voor zorgen dat 

gezinnen met een minimuminkomen worden gesteund. 

Het perspectief voor de toekomst dient wat SMW betreft een 

armoedevrije gemeente te zijn waarbij de gevolgen van een 

achterstandssituatie met name voor kinderen wordt bestreden. 

Energiearmoede speelt bij inwoners die in slecht geïsoleerde huizen 

met hoge energiekosten te maken hebben. Naar onze informatie zijn 

er in het sociale huursegment nog 169 woning met d-e-of f label. 

Dan klinkt gemiddeld B wel goed, maar niet als jouw huis niet 

gemiddeld is. Gaat de wethouder er bij Woonwaarts op toezien dat in 

de prestatieafspraken hier scherper op wordt gestuurd? 

Ambitie :in onze gemeente kan iedereen passend, betaalbaar en 

prettig wonen. Ik wil daaraan toevoegen: ook als je vluchteling of 

statushouder bent. Zij worden nl. niet genoemd onder het kopje 

speciale groepen. 

Met alle ontwikkelingen ,zoals recent de uitspraak van de Hoge Raad 

over het feit dat bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij 

bouwprojecten , zal de ambitie voor passend, betaalbaar en prettig 

wonen  nog een grote uitdaging worden en niet alleen in onze 

gemeente. 

Gelukkig zijn de coalitiepartijen  ,mede door onze inbreng en 

voorstellen, ook doordrongen geraakt van de noodzaak 

armoedebestrijding en schuldhulpverlening tot speerpunt van beleid 

te maken. 

Het amendement is wat ons betreft een goede stap om concreet 

armoedebestrijding ter hand te nemen en de Voedselbank te 

ondersteunen. 



Het amendement m.b.t.de herbouw van de kantine van SCP wegens 

brand hebben wij mede ondertekend, omdat dit een voorbeeld is van 

een calamiteit waardoor het voortbestaan van een vereniging in het 

geding is. Het is ons  duidelijk geworden dat SCP ook zelf wil 

investeren. 

Ook steun voor de opzet van een kinder/jeugdgemeenteraad om 

jeugd te betrekken bij politiek en hun inbreng serieus te nemen. 

Want om er een cliché in te gooien: wie de jeugd heeft, heeft de 

toekomst. 

Voorzitter, samengevat in hoofdlijnen: 

U zult begrijpen dat de beleidsnota armoedebestrijding en 

schuldhulpverlening met grote belangstelling door SMW zal worden 

ontvangen. We wensen de aangetrokken ambtenaar op dit 

onderwerp veel succes . Als er vragen zijn, altijd bereid tot 

meedenken. 

De implementatie van de initiatiefvoorstellen wordt in  Q1 van 2023 

ter hand genomen. 

Als de wethouder hierover een toezegging doet, zijn we tevreden. 

Een amendement is dan overbodig. 

en 

In onze gemeente kan iedereen passend, betaalbaar en prettig 

wonen. 

 

Het college schrijft: 

De gemeentelijke lasten en financiën solide en sluitend is het 

uitgangspunt. 

Maar ook : op het moment dat hier ontwikkelingen plaatsvinden die 

we nu nog niet kennen en die invloed hebben op dit programma en 



de voorgenomen acties ,communiceren we hier tijdig en duidelijk 

over. 

Dit in samenhang met de vele pm posten wordt nog een hele 

uitdaging. 

SMW zal de ontwikkelingen blijven benaderen vanuit onze basis: 

gelijke kansen voor iedereen. 


