
Algemene Beschouwingen 2019 Samen Sterk Maasdriel  
Uitgesproken tijdens de begrotingsraad van Maasdriel op 7 november 2019 

Inleiding  
Voor ons ligt de programmabegroting 2020-2023.  
Een eerste conclusie die Samen Sterk Maasdriel trekt  is dat we bijna halverwege 
deze bestuursperiode zijn en dat de uitvoering van het bestuursakkoord al aardig op 
scheut is!  
Dit is het eerste jaar dat er gewerkt is met een uitgebreide voorjaarsnota. Samen 
Sterk Maasdriel vindt dit een goede stap en is ook blij met de heldere begroting die 
nu voorligt.  
Ondanks de grote financiële opgaven waar we als gemeente voor staan  is het toch 
gelukt om een begroting voor te leggen waarmee we ons huidige ambitieniveau 
doorzetten en waarbij ook nog ruimte is voor een aantal nieuwe plannen. Daarnaast 
kunnen we constateren dat de WOZ belasting slechts stijgt met de inflatie, dat de 
rioolbelasting gelijk blijft aan 2019 en dat de hondenbelasting conform het 
bestuursakkoord flink lager is vastgesteld. Samen Sterk Maasdriel wil de wethouder 
financiën Jan Hein de Vreede en de mensen die hier mede aan gewerkt hebben 
hiervoor graag de complimenten geven.  
Tot zover onze inleiding zoals hij geschreven was voordat we, om de woorden van 
het Brabants Dagblad van afgelopen week te citeren, een schadeclaim van 6.7 
miljoen om de oren kregen. De inhoudelijke bespreking hiervan zal op een later 
moment volgen. Zonder hier verder op vooruit te lopen wil Samen Sterk Maasdriel 
wel aangeven dat we dit een zeer grote domper is. De mooie reserve die we de 
laatste jaren opgebouwd hadden is hiermee voor een groot deel teniet gedaan. De 
positieve kant is dat we door positief rentmeesterschap deze klap wel op hebben 
kunnen vangen. Op dit moment kunnen we niet meer zeggen dan dat we dit dossier 
zeer kritisch zullen blijven volgen. 

Over naar de programma’s. 

Programma 1: Bestuur en ondersteuning 
Samen Sterk Maasdriel is blij met de goede stappen die gezet zijn in de 
samenwerking met Zaltbommel en juicht het toe dat er gewerkt wordt aan een 
gezamenlijke toekomstvisie en dat we nauw met elkaar optrekken bij het opstellen 
van de omgevingsvisie. Wel willen wij benadrukken dat beide raden autonoom 
blijven als het gaat over de uiteindelijk vast te stellen keuzes. Met betrekking tot het 
kerngericht werken moedigt Samen Sterk Maasdriel het college aan om zo spoedig 
mogelijk te starten met de introductie van de kernwethouders.  

Programma 2: Veiligheid 
Samen Sterk Maasdriel heeft de indruk dat door de inzet van extra handhaving en 
BOA’s goede stappen gemaakt zijn in het veiliger maken van onze gemeente. Wij 
horen graag van het college of dat deze conclusie juist is. Tevens horen we graag of 
dat het college voldoende middelen heeft om te kunnen handhaven, of dat er nog 
bepaalde knelpunten zijn. Wij vragen hierbij graag extra aandacht voor plaatsen 
waar drugsdealers opereren zoals bij de Zandmeren of achter het Gelre’s End. 
Samen Sterk Maasdriel koestert nog steeds de inzet van de vrijwillige 
brandweerlieden en wij roepen op om alles in het werk te stellen om deze te kunnen 
behouden.  



Programma 3: Verkeer en vervoer 
Samen Sterk Maasdriel is blij met het vastgestelde GVVP en dat in deze begroting 
middelen zijn opgenomen om hier uitvoering aan te geven. Daarnaast zijn we blij dat 
de het Samen Sterk Maasdriel plan de F2 in 2020 gerealiseerd zal gaan worden.  
Er zijn nog diverse scenario’s mogelijk inzake de Zuidelijke ontsluitingsroute en 
tevens zijn er nog diverse ontwikkelingen gaande op het terrein van verkeer, 
recreatie, wonen en werken. Samen Sterk Maasdriel ziet de complexiteit hiervan, 
maar dit proces duurt inmiddels te lang. We hebben gezien, naar aanleiding van 
vragen, dat het college voor de zomer van 2020 wil komen tot een richtinggevende 
discussie aan de hand van een aantal scenario’s. Dit zouden wij graag bevestigd 
krijgen van het college.  
De recente uitspraak van de Raad van State over de Maas-Waalweg wil Samen 
Sterk Maasdriel aangrijpen om gas te geven op dit dossier. Snel onderhandelen of 
onteigenen van de grond en zo spoedig mogelijk starten met de uitvoering om 
hiermee de leefbaarheid in Well en Wellseind te verbeteren!  

Programma 4: Economie 
Onze unieke ligging langs de A2 en tussen de grote rivieren biedt kansen voor 
bedrijven. 
Na de Kampen-Noord zijn er geen uitgeefbare bedrijventerreinen meer in Maasdriel. 
Het is dan ook zeer belangrijk dat er onderzoek komt naar mogelijkheden voor 
nieuwe bedrijventerrein en het revitaliseren van de huidige bedrijventerreinen. Dit 
moeten we in eerste instantie doen voor onze eigen ondernemers, maar 
ondernemers van buiten onze gemeente zijn uiteraard ook van harte welkom. Graag 
horen wij van het college welke stappen hierin genomen zijn.   
Ten aanzien van het Paddenstoelenpact steunen wij de motie van de VVD. 
Vanaf 2020 wordt er ingezet op gebiedsmarketing van de Bommelerwaard. Dit is een 
goed initiatief, maar het is belangrijk dat hierin samen met de ondernemers 
opgetrokken wordt.  
De ambities inzake toerisme en recreatie zijn hoog, een omzetstijging van 5% tot 
2022 wordt genoemd. Om dit te realiseren zijn onder andere kwalitatieve 
recreatiegebieden noodzakelijk. Samen Sterk Maasdriel is trots op de stappen die de 
laatste jaren gemaakt zijn bij de Zandmeren. In het bijzonder ook op het realiseren 
van het Zandpontje. Het is goed dat de gemeente nu een bidbook openstelt om hier 
verdere stappen op te kunnen blijven zetten.  
De ontwikkelingen rond het gebied Ford St. Andries juichen we toe en zullen we 
aandachtig blijven volgen. In Hedel wil Samen Sterk Maasdriel graag ook stappen 
maken en dient daarom een motie in om het Kasteelplein en het gebied rondom de 
recreatieplas Gelre’s End, ook wel de Soepkom genoemd, te ontwikkelen.  

Programma 5: Onderwijs 
Het beroep op specialistische jeugdhulp wordt steeds groter. Binnen dit complexe 
vraagstuk ziet Samen Sterk Maasdriel een belangrijke rol weggelegd voor het 
onderwijs. Scholen zijn vaak een eerste vindplaats van jeugdproblematiek. Een 
goede en regelmatige afstemming tussen de gemeente en het onderwijs vinden wij 
daarom ontzettend belangrijk. Wij roepen het college op om te bekijken hoe het 
gebiedsteam beter kan aansluiten bij het onderwijs zodat, wanneer een kind 
vastloopt op school, de gemeente in een vroeg stadium mee kan denken met deze 
school.   



Programma 6: Sport, cultuur en recreatie 
Samen Sterk Maasdriel vindt het belangrijk dat er goede sportvoorzieningen zijn in 
Maasdriel. Tijdens zijn huldiging als wereldkampioen BMX riep Twan van Gendt op 
om de Fietscrossbaan van FCC Ammersoyen te vernieuwen. Samen Sterk 
Maasdriel wil deze oproep ondersteunen en gaat de door het college toegezegde 
stappen nauwlettend volgen. Het komende jaar zullen we ook met elkaar moeten 
kijken hoe we de toekomst van de Kreek zien. Samen Sterk Maasdriel hecht er zeer 
veel waarde aan om met name de zwemles en het recreatie zwemmen als functies 
te behouden. Zeker in het licht van de verdere ontwikkeling van het recreatief en 
toeristisch profiel van Maasdriel en in het bijzonder Kerkdriel door de realisatie van 
het resort aan de Maas.  
Samen Sterk Maasdriel hoopt ook op korte termijn een uitvoerbaar plan te mogen 
ontvangen van de werkgroep HRC’14. 
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Ruimte van vorige week, van 
de deelvisie groen en bomen, streeft SSM naar een iets hoger ambitieniveau. Er is 
een motie hiervoor in voorbereiding voor de raadsvergadering van volgende week.  

Programma 7: Sociaal domein 
Samen Sterk Maasdriel heeft waardering voor het feit dat het college in deze 
begroting verantwoordelijkheid wil dragen voor de ontwikkelingen op het gebied van 
het sociale domein. Het is verstandig dat extra middelen worden gereserveerd om 
de toename van de kosten te kunnen opvangen. Met name de Jeugdhulp blijft onze 
aandacht vragen. Kosten zijn niet altijd beheersbaar. Wij zouden graag zien dat de 
regiefunctie van het gebiedsteam wordt geëvalueerd, bijvoorbeeld in een vergelijking 
met  Zaltbommel, waarvoor een andere insteek is gekozen. Waar nu wordt 
doorverwezen zou het team in de toekomst meer zelf zorg kunnen verlenen, met 
daardoor meer grip op de kosten.  
Zorgen hebben wij ook als het gaat over de begeleide participatie. Hoe gaan wij er 
voor zorgen dat mensen met klantprofiel 4 letterlijk dichter bij de mensen komen, in 
hun leven van alledag.  
Samen Sterk Maasdriel is blij dat de pilot POH jeugd bij de huisartsen wordt 
voorgezet, en wij zijn nieuwsgierig naar de verdere resultaten. Een goede 
samenwerking met de huisartsen is van groot belang. 

Programma 8: Volksgezondheid en milieu 
Samen Sterk Maasdriel maakt zich grote zorgen over het alcohol- en drugsgebruik 
bij de jeugd. In het beleid is hier al aandacht voor door de jongerenwerker in 
samenwerking met Iriszorg, maar wij willen dit graag verder ondersteunen.  Wij zien 
dat elders goede resultaten worden geboekt met weerbaarheidsprogramma’s voor 
kinderen in groep 8 en het eerste jaar van de middelbare school. 
Samen Sterk Maasdriel roept het college daarom op om te onderzoeken bij de 
basisscholen in Maasdriel of zij de zorgen herkennen en om met hen in gesprek te 
gaan over hoe gemeente en onderwijs samen kunnen optrekken om dit probleem te 
adresseren en aan te pakken. Samen Sterk Maasdriel heeft hiervoor een motie 
voorbereid. 

Programma 9: Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 
In 2016 is het woningbouwprogramma 2015-2025 vastgesteld. Er is een fors aantal 
woningbouwplannen in voorbereiding. Voor 2020 is de verwachting dat de 



bouwproductie boven het gemiddelde uitkomt. Dit is ook zeer hard nodig, we zien 
dat de groei van Maasdriel achterblijft op die van Zaltbommel. Samen Sterk 
Maasdriel wil echter wel geborgd zien dat er ook voor de periode na 2025 voldoende 
bouwmogelijkheden zijn en roept middels een motie op om hier nu al op voor te 
sorteren.  
Samen Sterk Maasdriel is trots en blij dat in 2019, op initiatief en lange tijd druk 
zetten van onze partij, het Huisvestingsbeleid Arbeidsmigranten eindelijk vastgesteld 
is. Hiermee willen we permanent zicht en controle krijgen en houden op de 
aantallen, omstandigheden en locaties waar arbeidsmigranten gehuisvest worden. 
Onlangs gaf de wethouder aan dat er vanwege het grote aantal extra aanvragen van 
omgevingsvergunningen budget overgeheveld was van handhaving naar 
inschrijving. Samen Sterk Maasdriel vraagt zich af of dat hierdoor nog wel voldoende 
capaciteit is voor handhaving en of dat er in ieder geval actie ondernomen kan 
worden als er meldingen binnenkomen. Mocht dit niet zo zijn dan overwegen we 
hiervoor nog extra budget vrij te maken.  

Slot 
Tot zover de algemene beschouwingen van Samen Sterk Maasdriel. Wij hopen voor 
2020 dat het een jaar wordt waarin we constructief met alle partijen kunnen blijven 
werken aan het ingezette bestuursakkoord  “Samen werken aan een sterk 
Maasdriel”! 

Raadsfractie Samen Sterk Maasdriel: Kees van Baar, Anita Cuppers-Nendels, Rudi 
van Hooft, Bart de Leeuw, Peter van Liempt, Toine Nettenbreijer, Niels Steenbekkers 


