
 

 

 

De laatste algemene beschouwing in deze raadsperiode. 

  Uitgesproken bij de behandeling van de kadernota 2022. 

 

Voorzitter, 

Ik wil de organisatie danken voor deze goed lezende en duidelijke kadernota. 

Voor wat de inhoud betreft hebben wij de volgende opmerkingen: 

 

Financiële paragraaf 

In de financiële paragraaf wordt uitgegaan van een geschatte inflatie van 1,6 %. De inflatie is aan het 

oplopen en zit gemiddeld rond de 2%. Misschien toch iets om rekening mee te houden bij de begroting 

van 2021. 

Andere onzekerheden worden duidelijk benoemd op  blz.9 en 10 , waarbij mogelijke na-ijleffecten 

van Covid-19 op het sociaal domein worden weergegeven. Ik zou graag een verduidelijking van de 

wethouder Sociaal domein willen krijgen, wat de mogelijke extra kosten m.b.t. handhaving betekent. 

 

Landschap 

Wij verwachten veel van de kaders die de gemeente gaat stellen rond bedrijventerreinen. De 

landschappelijke inpassing laat nu te wensen over en is ver onder de maat. Laat u desnoods adviseren 

door landschapsarchitecten, zodat niet alleen een duurzaamheidslag gemaakt wordt, maar 

bedrijventerrein beter in balans komen met het omliggende landschap. Een cosmetische aanpassing 

middels een paar coniferen, omdat boomblaadjes ongewenst zijn is een goedkope maar ook een 

schijnoplossing. Cultuurtechnisch mag dat dan best een uitdaging zijn, maar geen onmogelijke. Immers 

de polder verdient het om een aantrekkelijk aangezicht te behouden. 

 

 



Arbeidsmigranten 

Voorzitter, voor wat betreft de inschrijving en registratie en regionale handhavingstrategie 

arbeidsmigranten, vinden wij dat dit een minimaal kader is. Wij vragen u en de regio om te werken 

naar een 100% registratie van arbeidsmigranten. 

Als het doel is om grote groepen arbeidsmigranten te faciliteren, dan verdienen ze ook een goede en 

veilige woonplek. En dat begint bij registratie en handhaving. Uitbuiting en misstanden zijn uit den 

boze. Het komt niet alleen de arbeidsmigrant ten goede, maar ook de goedwillende ondernemers die 

het nu al goed voor elkaar hebben. 

 

Woningbouw 

Dan maak ik een sprongetje naar woningbouw. 

Wij blijven ons verbazen dat deze gemeente zegt ambitie te hebben m.b.t. woningbouw, maar de 

sociale woningbouw slechts op 25% blijft steken. En dat terwijl er een Nationale Wooncrisis is en de 

minister vraagt om te bouwen, specifiek ook sociale woningbouw. 

Naar onze mening is 25% dus veel te laag, temeer dat het faciliteren van de eerder genoemde 

arbeidsmigranten een doel is. Een deel van hen zal hier niet tijdelijk verblijven, maar zich ook 

permanent willen vestigen. Goed voor de demografie, goed voor de ondernemers en goed voor 

sommige kernen om voorzieningen overeind te houden. 

Ook voor lokale jongeren zou het goed zijn om de mogelijkheid te hebben om hun wooncarrière te 

starten middels huur om zo door te kunnen stromen naar koop als de financiële situatie dat toe laat. 

Omgekeerd is ook waar, want bij verandering in de privé-situatie is het niet uitgesloten dat de 

koopwoning verlaten moet worden. 

 

Vergrijzing 

Op blz. 28 wordt ingegaan op de explosieve groei van de vergrijzing. Bij eerdere kadernota’s hebben 

wij hier al eerder aandacht voor gevraagd. Deze ongezonde demografische ontwikkeling gaat knellen. 

Zeggen dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt is makkelijk, maar als de handjes niet meer 

beschikbaar zijn dan ligt het afschalen van indicaties op de loer. Het wordt met deze steeds schevere 

verhouding tussen jong en oud waarschijnlijk steeds lastiger om in het kader van de WMO inwoners 

op leeftijd ondersteuning te geven in welke vorm dan ook en tegelijkertijd om voorzieningen draaiende 

te houden.  Wij pleiten dan ook nogmaals om er voor te zorgen dat jongeren hun bestemming niet in 

andere gemeenten moeten gaan zoeken en arbeidsmigranten die zich hier permanent willen vestigen 

daar ook in slagen, zodat b.v.de huishoudelijke hulp en zorg overeind blijft, de plaatselijke brandweer 

blijft functioneren en de scholen bestaanszekerheid houden.    


