Algemene beschouwingen begroting 2018
Raad geeft mening over begrotingsplannen b en w
Vorige week berichtten wij u op de gemeentepagina’s
uitgebreid over de begrotingsplannen van b en w. De in de
gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen geven
deze week in het kort hun mening over de begroting 2018.
In het Contact van 7 november komt een verslag van de
komende begrotingsvergadering. Met deze publicaties
hopen wij u een compleet overzicht van de begrotingsbehandeling van onze gemeente te geven.
De begroting 2018 is in z’n geheel in te
zien via www.bronckhorst.nl/financieel,
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de publieksbalie of door
de QR-code te scannen.

In de begroting stelt
de gemeente vast waar
zij geld aan uitgeeft.
Bijvoorbeeld aan zorg,
wegen, welzijn en
groen.

Algemene beschouwingen van de
CDA-fractie

Geef uw mening over begroting
tijdens speciale commissievergadering op 25 oktober

Begrotingsvergadering 2 november
De gemeenteraad beslist in de raadsvergadering van
2 november over de begroting 2018. U bent van harte
welkom om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. De
vergadering begint om 17.00 uur (let op afwijkende tijd)!
Via www.bronckhorst.nl kunt u de raads- en commissievergadering live volgen. Neem een kijkje! U hoeft hiervoor
dus niet per se naar het gemeentehuis.

deze uitdagingen samen de handen ineen moeten slaan.
Samen komen we verder.

Op 25 oktober om 20.00 uur is een speciale, openbare
commissievergadering van de raadsfracties over de
begroting 2018 in het gemeentehuis. Als inwoner kunt u
dan zelf inspreken over de begroting en daarmee raadsleden laten weten hoe u over de plannen van b en w
denkt! Hebt u vragen? Stel ze! De maximale spreektijd is
vijf minuten. U kunt zich hiervoor uiterlijk 24 uur voor
aanvang van de vergadering aanmelden bij de Griffie,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Hieronder vindt u de reacties
van de raadsfracties
op de begroting 2018
Algemene beschouwingen van de
VVD-fractie

Kansen
Deze uitdagingen moeten als kansen gezien worden. We
hebben nu de kans om onze omgeving zo om te vormen zodat
we opnieuw een toekomst zien. Een toekomst die voor ons
allen goed is. Ons landschap is in het verleden opgebouwd
door inwoners die dag en nacht stonden te zwoegen om
een toekomst te hebben. Ons landschap van de IJssel tot
heidegebieden, broeklandschappen en bossen is op deze
wijze gevormd. Samen met onze inwoners zullen wij keuzes
moeten maken om deze veranderingen invulling te geven.
Samen komen we verder.

Samen komen
we verder
“Je kunt geen ‘politiek’ verzinnen
die de mensheid samenbindt
samen is alleen maar samen
als het in het hart begint”
Dit is een gedichtje van Toon Hermans uit zijn boekje
Van ganser harte. Vier eenvoudige regeltjes die samenhangend aangeven wat het woord samen kan betekenen.
De strekking van deze vier regels komt uit in de laatste
zin. Als iets tot resultaat komt, heb je samenwerking
nodig die sterk gemotiveerd is. Ja zelfs uit het hart moet
komen.

Vanuit het hart
Het CDA Bronckhorst staat voor deze sterke samenwerking
vanuit het hart met alle inwoners van Bronckhorst. Om tot
resultaten te komen hebben politiek en inwoners elkaar
nodig en moeten wij samenwerken. Samenwerken om
resultaten te bereiken in woonwensen, leefbaarheid,
veiligheid, ontspanningsmogelijkheden etc. Kortom in
alle kwesties die bij inwoners in kernen en buitengebied
voorkomen. Met deze burgerparticipatie komen we verder.
Samen komen we verder.
Uitdagingen
Er staan ons in 2018 weer verschillende uitdagingen te
wachten. Uitdagingen die een samenhangende aanpak vergen. Het aanpassen van ons woningbestand zowel particulier als huur, het omvormen van onze energievoorziening,
het begeleiden van vergrijzing en ontgroening en het leefbaar
houden van onze kernen en buitengebied zijn uitdagingen
die een aanpak eisen van inwoners en politiek. College,
politieke partijen, gemeenteraad en ambtenaren zullen voor

Zorg
Wij staan er als gemeente financieel niet slecht voor.
De aanpak van voorgaande colleges werpt zijn vruchten af.
De transitie in het sociaal domein is grotendeels gelukt maar
heeft op sommige onderdelen nog extra aandacht nodig.
Vergrijzing, financiële onzekerheden in de jeugdzorg en een
tekort aan zorgverleners zijn aspecten die in de toekomst
een rol gaan spelen om onze zorg op een zo goed mogelijk
peil te houden. We zullen slimmer en preventief moeten
werken. Ook hierin zullen we samen een rol moeten spelen.
Samen komen we verder.
Milieu
Het milieu waarin wij leven is ook een omgeving die wij zelf
samen scheppen. Dit is iets wat wij samen maken. CO2 uitstoot, bodemgebruik, afvalverwerking, energieopwekking
dit zijn allen milieuaspecten die we samen op moeten
pakken. Helpt het hier om van bovenaf allerlei maatregelen
over te nemen. Het CDA Bronckhorst denkt van niet. Van
onderaan af zullen verschillende initiatieven deze milieutransitie inhoud moeten geven.
We zien dit al gebeuren in energie
coöperaties. Hoe gaan wij onze
nazaten onze aarde doorgeven,
daar zullen wij samen en antwoord
op moeten geven. Ook hierin geldt:
Samen komen we verder.

Al deze aspecten zullen in de algemene beschouwingen
van de CDA-fractie naar voren komen. De CDA-fractie wil
hierover met college, raad en inwoners in gesprek gaan.
Tijdens de raadsvergadering van 2 november 2017 in
het gemeentehuis zullen onze algemene beschouwingen
hierop ingaan. Allemaal onder het motto:
Samen komen we verder!

De CDA-fractie

Gezond de toekomst in?
De programmabegroting 2018-2021 is
de laatste van deze coalitie. Volgend
voorjaar zijn er verkiezingen. Daarom
een goed moment om terug te kijken,
maar ook om aandacht te vragen voor
de komende jaren. De VVD-fractie heeft
constructief-kritisch oppositie gevoerd.
Zij heeft gewaardeerd wat goed was en is bij moeilijke
kwesties niet voor haar verantwoordelijkheid weggelopen.
Ook dit jaar sluit de begroting positief af, mede ook dankzij
gunstige conjuncturele ontwikkelingen. Het is fijn dat
bepaalde voorstellen de Algemene reserve vooralsnog
niet zullen aantasten. Maar ….externe factoren zijn niet
altijd te voorspellen. Lonen, prijzen en rente blijven tot op
zekere hoogte onzeker, net als de toekomstige bijdragen
van de overheid. Bovendien is de financiering van het sociale
domein een blijvende zorg. Er zijn gelukkig meer goede
zaken te noemen, maar, als oppositiepartij, zien we het
als onze taak om hier vooral de punten te noemen, die de
komende jaren beter moeten.
Waar bleef de invulling van woonbehoeften?
De afgelopen jaren zijn wooninitiatieven van inwoners veelal
ontmoedigd en jongeren naar elders gejaagd. Men schermde
steeds met “heilige” getallen uit de woonvisie. Bij herhaling
heeft de VVD gebeden om meer flexibiliteit en aandacht voor
de jongeren. Maar bij herhaling heeft de wethouder beweerd,
dat er genoeg woningen voor jongeren zouden zijn.
En nu de verkiezingen op komst zijn,
gaan we in 2018 starten met een
pilot voor de bouw van woningen
voor jongeren. Kan het nog gekker?
Hoe zullen al die afgewezen
initiatiefnemers reageren?

“Vitale” kernen?
Een tijdlijn ontbreekt en er zijn economisch nauwelijks
resultaten geboekt, maar we onderschrijven de doelen van
“de Economische Agenda van Bronckhorst“ en de verduurzaming. Het proces van “vitale kernen” is inderdaad een
proces van co-creatie, een project van “samen” ontwikkelen.
Hoe is dat te rijmen met het “voor een jaar op slot zetten”
door een voorbereidingsbesluit?
Waar blijft de moed om de ondernemers als volwaardige
discussiepartners te beschouwen? Nu mogen ze ideeën
aandragen en het college kijkt of het haar past. Een conceptvisie, een document dat de denkrichtingen van het
college aangeeft, ontbreekt. Over “slagkracht” gesproken,
waar men zo prat op gaat.
Niet traceerbare successen in het sociaal domein
De blauwdruk van het sociaal domein werd de coalitie bij
de start op een presenteerblaadje overhandigd door hun
voorgangers van CDA en VVD. Wij hebben dan ook meteen
aangegeven, dat we de implementatie met belangstelling
zouden volgen en de financiering ervan zouden steunen.
Er is ongetwijfeld veel werk verzet om de transitie op de
rails te krijgen. Vanuit onze controletaak hebben wij elk
jaar opnieuw gevraagd om de tussendoelen zo smart
mogelijk weer te geven. Dat was en is blijkbaar vergeefse
moeite. “Vertrouw het nu maar: het gaat goed”, werd
steeds gezegd.
Maar…. er valt weinig te controleren. Nu staan er voor de
toekomst wederom nietszeggende “resultaten”. “Wij hebben zicht op de gewenste infrastructuur en de mogelijke
verbeterpunten”. Welke zijn die verbeteringen dan?
”Het aanbod sluit aan op de ondersteuningsbehoefte van
mantelzorgers”. Hoezo en hoe getoetst?
Hoe lang moeten we nog vertrouwen? Er is nog zoveel
onduidelijk. En … echte controle is beter.
“Veranderend bestuur” Hoezo?
In 2015 werd geschreven: “We werken aan een organisatiecultuur waarin medewerkers breed inzetbaar zullen zijn.
De overheid moet immers meer regisseur en minder
regelaar worden. We zullen met minder mensen dezelfde
kwaliteit gaan leveren. Vrijwilligers en de inwoners moeten
taken overnemen en taken moeten we uitbesteden”. Dit alles
moest bezuinigingen bewerkstelligen met behoud van
kwaliteit. Dat was het plan.

Echter gesteld wordt dat de gemeente actief betrokken
moet blijven bij deze gemeenschap. Dit door enerzijds de
eigen belangen en visie voor ogen te houden en anderzijds
flexibel te zijn en maatwerk durven te leveren. Dit vinden
wij op zijn zachts gezegd toch heel bijzonder!!! Want wat
zijn dan die eigen belangen van deze gemeente? Waar zijn
we de weg kwijtgeraakt?

Ook zijn er behoorlijk wat vrouwen die in de zorg werken en
jarenlang geconfronteerd zijn met verlaging van het uurtarief,
onzekerheid over baanbehoud en met steeds zwaardere
takenpakketten omdat mensen langer thuis blijven wonen.
Voor deze groep is het belangrijk dat de tarieven niet verder
verlaagd worden. Een fatsoenlijk loon is en blijft voor de PvdA
de norm.

Wij als raad hebben toch een volksvertegenwoordigende
rol in verbinding met onze inwoners. En de gemeente is er
voor onze inwoners. Zij dient de belangen van de gemeenschap te behartigen en het welbevinden van onze inwoners,
de leefbaarheid en de leefomgeving te faciliteren. Of denkt u,
als inwoners daar anders over?

Bronckhorst kent een ruimhartig mantelzorgbeleid. Met de
€ 100,- en vrije bestedingsruimte is de gemeente de hoogste
van de regio, er is een mantelzorgverwendag en een ruimere
toewijzing van mantelzorgwoningen. Na grondig onderzoek
onder mantelzorgers wordt er in 2018 extra geïnvesteerd
in mantelzorgondersteuning. Deze gaat verzorgd worden
door de sociale teams. Dat leidt tot kortere lijnen en snellere
signalering van problemen.

Een begroting geeft inzicht en doorzicht naar de toekomst.
Dat kan niet zonder ook terug te kijken. Wat ging goed,
wat kan beter en waar zetten we de gemeenschapsgelden
voor U in. De raad stuurt hierbij op hoofdlijnen en geeft
daarbij de richting aan. Het college voert uit.
Om te kunnen sturen moet de raad weten wat er leeft en
speelt in de gemeenschap. En daarvoor moeten we verbinding
houden en in contact blijven met onze inwoners. Om dat te
bereiken is het van groot belang open te communiceren,
transparant te zijn in de besluitvorming en toegankelijk te
zijn als organisatie en bestuur. Dat betekent geen besluitvorming achter gesloten deuren en duidelijkheid over
hoe en waarom maatwerk wordt toegepast of niet. Integer
handelen geldt voor raadsleden, maar ook voor het dagelijks
bestuur en de organisatie. Als wij als gemeente onze
inwoners serieus willen nemen, dan moeten wij hen vooraf
in het proces meenemen en leren loslaten en vertrouwen
geven om vertrouwen terug te krijgen. Dit proces staat nog
in de kinderschoenen. Nu kan hier de vraag: “wat was er
eerder de kip of het ei” op worden losgelaten, maar voor GBB
geldt eerst vertrouwen geven om vertrouwen terug te krijgen.
Dit principe geldt voor de begroting, maar ook voor alle
processen, die wij als gemeente hebben met onze inwoners.

Algemene beschouwingen van de
PvdA-fractie

Nog steeds is het college ook de grote regelaar. Echte stappen
in het beleid “Meer samen met de inwoners en de ondernemers doen” zijn nog niet gezet. We constateren, dat het
college goed op de winkel heeft gepast, maar met de huidige
bestuurscultuur en zonder breedband kunnen we niet
“Gezond de toekomst in”.

Voor ons ligt de
Programmabegroting
2018-2021 met als titel Gezond de toekomst in. Wij gaan
ervan uit dat we hiermee niet alleen een financieel gezonde
gemeente bedoelen, maar dat het vooral te maken heeft met
een gezonde gemeenschap. Waarin inwoners, ondernemers
en recreanten graag willen wonen, werken en recreëren.
En waarin welzijn en welbevinden voorop staan.
Het college spreekt in de begroting over een gemeenschap
waar de eigen kracht voelbaar is, initiatieven ontstaan,
we elkaar ondersteunen en aanpakken. Een samenleving
die actief, betrokken en kritisch is en oog en hart heeft voor
haar leefomgeving. Dat herkennen we volledig.

Eerlijk delen en een
fatsoenlijk loon

Wonen, leefbaarheid en duurzaamheid
Iedereen moet fatsoenlijk wonen. Er is gestart met gesprekken
met jongeren en ouderen in Bronckhorst over hun woonwensen. Welke mogelijkheden zijn er voor betaalbare
woningen voor jongeren? Zijn er betaalbare en duurzame
woningen voor ouderen die het buitengebied willen verruilen
voor een grotere kern met (zorg)voorzieningen? Er is behoefte
aan levensloopbestendige, maar ook duurzame huizen.
De subsidie voor energiebesparende maatregelen moet in
stand blijven. Na deze fase moeten er nu concrete plannen
gemaakt worden.
Werkgelegenheid, veiligheid en gezondheid
Werkgelegenheid is voor iedereen van belang. Onze fractie
blijft aandacht vragen voor mensen zonder werk en mensen
met een arbeidsbeperking. Er zijn programma’s gericht op
vermindering van het alcoholgebruik (vooral onder jongeren),
voor een gezonde levensstijl en voor vroegtijdige onderkenning van huiselijk geweld, kinder- en oudermishandeling.

De VVD-fractie

Programmabegroting
“Gezond de
Toekomst in”?

Armoedebestrijding kinderen
Armoede is een ramp. Elk kind moet kunnen sporten, de
verjaardag vieren, gezond eten en mee gaan op schoolreisje.
Mee kunnen doen en het hebben van kansen is een recht van
ieder kind, ongeacht afkomst en achtergrond. Bronckhorst
kent al een ondersteuningsregeling voor kinderen in armoede.
Met het extra geld uit Den Haag wordt voor elk kind gekeken
wat er nodig is, zoals zwemlessen, muzieklessen of huiswerkbegeleiding, alles gericht op de optimale ontwikkeling
van het kind.

De GBB-fractie

Natuurlijk moet de gemeente een goede werkgever zijn
en de VVD onderschrijft ook genoemde ontwikkelingen,
maar bezuinigingen heeft het nog steeds niet opgeleverd.
Er moeten zelfs fte’s bij. Dat is niet uit te leggen.

Algemene beschouwingen van de
GBB-fractie

Bronckhorst kent een collectieve ziektekostenverzekering
voor mensen met een minimuminkomen. De gemeente
betaalt de eigen bijdrage.

Bronckhorst

“Eerlijk delen, gelijke kansen, een fatsoenlijk loon, de
sterkste schouders dragen de zwaarste lasten“ en zorg
voor mensen die daar zelf niet (meer) toe in staat zijn.
De PvdA-fractie laat zich door deze waarden leiden bij de
plannen en de besluiten van het college van b en w. De PvdAfractie vindt dat dit college een goede en breed gedragen,
invulling aan deze waarden geeft. Een paar voorbeelden.
Zorg
• Bronckhorst is de enige gemeente in de Achterhoek
die de eigen bijdrage voor de WMO heeft verlaagd.
Voor de lage inkomens is het voordeel 70%, voor de
hoge inkomens 30%
• Bronckhorst heeft als enige gemeente in de Achterhoek
het persoonsgebonden budget voor de jeugd op niveau
gehouden. Waar andere Achterhoekse gemeenten een
korting op het uurtarief doorvoeren, houdt Bronckhorst
een fatsoenlijk uurtarief voor de PGB-zorgmedewerkers
• Bij het TSN-faillissement was Bronckhorst naast Berkelland de enige Achterhoekse gemeente die de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers heeft gegarandeerd
• Het tarief voor huishoudelijke hulp is in 2016 met 7%
verhoogd en in 2017 met 2%
• Bronckhorst houdt als één van de weinige Achterhoekse
gemeenten ook in 2018 de bonnen voor aanvullende
huishoudelijke thuiszorg (HHT) in stand. Dit levert extra
werkgelegenheid in de zorgsector
De PvdA vindt deze maatregelen geen luxe. Bronckhorst
lijkt een gemeente waar mensen met een goed inkomen
voor ruimte en rust naar toe komen. Maar onze gemeente
kent ook een flinke groep ouderen met een klein, of helemaal geen pensioen. Ook zijn er gezinnen of alleenstaande
ouders met een zorgbehoeftig kind. Verlaging van de eigen
bijdrages is voor hen écht essentieel.

Het huishoudboekje van Bronckhorst
De financiële huishouding van onze gemeente is op orde.
Dat is maar goed ook. Het geld dat is overgebleven is de
komende jaren hard nodig zodat er niet opnieuw bezuinigd
hoeft te worden. De huidige voorzieningen moeten op peil
blijven.

De PvdA-fractie
Algemene beschouwingen van de
D66-fractie

Goed wonen,
goed klimaat,
goede zorg
Deze doelstellingen probeert D66
in de gemeenteraad te bereiken.
Onze toets van de begroting wordt hierdoor gestuurd.
Hier leest u een eerste impressie.

Goed wonen
Er komt een geactualiseerde woonagenda. En er wordt een
pilot gestart voor de bouw van woningen voor jongeren.
Tijdens recente bijeenkomsten met woningzoekende
jongeren bleek het aantal belangstellenden veel groter dan
verwacht. Dit bleek nieuws voor de gemeente. De vraag
rijst hoe goed de gemeente communiceert met jongeren?
Maar los daarvan: het is hoog tijd dat er voor jongeren in
onze gemeente gebouwd gaat worden. En niet alleen voor
jongeren. Ook ouderen die een groot huis verkopen, hebben
vaak behoefte aan een betaalbare huurwoning. Het nieuwe
kabinet wil vol inzetten op meer betaalbare huurwoningen
in het middensegment. Deze middenhuurwoningen vormen
de eerste prioriteit in het regeerakkoord op het terrein
wonen: betaalbare huurhuizen in de vrije sector bedoeld
voor starters die nog niet kunnen kopen. Maar ook voor
ouderen die na verkoop van hun huis betaalbaar willen
huren. De voorgenomen pilot in een kleine kern waarmee
vraag en aanbod van zowel jong als oud wordt geïnventariseerd mag wat D66 betreft vandaag nog van start gaan.
En moet misschien breder worden getrokken over meer
delen van de gemeente.

moet volgens D66 nog eenvoudiger. En wat betreft de
bevoegdheid van de sociale teams: D66 constateert een
verschuiving van signaal- en coördinatiefunctie naar het
zelf optreden als hulpverlener, begeleider. Wij vragen ons
af of de gemeente hiertoe voldoende is toegerust.
Een rijkere visie op onderwijs steunen wij. D66 erkent het
belang van samenwerking tussen het onderwijs en sportieve
en culturele verenigingen en natuurorganisaties. Naar twee
kanten levert dit voordelen op. In de visie op binnensportaccommodaties moet de samenwerking naar ons idee
worden meegenomen.

De D66-fractie
Algemene beschouwingen van de
GroenLinks-fractie

Dat onder dreiging van verlies van monumentale kenmerken
aan panden de monumentensubsidie is heringevoerd doet ons
deugd. Wat ons betreft was deze subsidie nooit afgeschaft.
Verkeerde zuinigheid, denken wij.
De aanleg van breedband blijft ons bezighouden. D66 hoopt
dat er spoedig actie wordt ondernomen. De behoefte aan
een snelle internetverbinding doet zich steeds meer voelen.
Met de uitvoering van het bomenbeleidsplan hopen we
dat achterstallig onderhoud aan het bomenbestand wordt
weggewerkt en dat ons buitengebied op een goede manier
in stand wordt gehouden. We blijven de ontwikkelingen
volgen.
Goed klimaat
Om te bereiken dat onze gemeente
in 2030 energieneutraal is, wordt
de traditionele straatverlichting
sneller vervangen door Led. D66
heeft hier verschillende keren voor
gepleit en is blij met deze stap.
We missen een passage over maatregelen die nog voor 2030 moeten
worden uitgevoerd om het aardgas af te koppelen van
bestaande woningen. En we missen het voornemen om
raadsbreed de discussie over windmolens te voeren.
Over mogelijke locaties, randvoorwaarden en een eerlijke
verdeling van lasten en baten zal de politiek het eens
moeten worden voor we tot plaatsing overgaan. Om de
energiedoelstelling te halen, zal aan plaatsing vermoedelijk
niet te ontkomen zijn.
Goede zorg
Binnen het sociale domein zet de gemeente in op gezonde
en zelfredzame inwoners. Dit streven past binnen de
uitgangspunten van D66. Voor minder zelfredzame
inwoners zijn sociale teams actief. De drempel naar
deze teams, die als laagdrempelig vangnet zijn bedoeld,
is voor een aantal mensen nog te hoog. D66 mist afdoende
acties om deze drempels weg te nemen. Om te beginnen met
de bereikbaarheid. De locatie waar men een sociaal team
kan vinden en de openingstijden. Maar ook de telefonische
bereikbaarheid: liever rechtstreeks dan via het gemeentehuis.
We moeten vanuit de vraagkant bekijken hoe de sociale teams
nog gemakkelijker te bereiken zijn. Ook de leesbaarheid
van de informatie in folders en op de website, het kan en

Welke kant gaat het op?
Financiële kant
De laatste begroting van het huidige college ligt voor.
We staan er financieel goed voor. Een verdienste van alle
inwoners van Bronckhorst, toch? In de laatste begroting
van het college is zij zo charmant om alvast wat geld vrij te
maken voor het nieuw aan te treden college: die kan alvast
per jaar € 200.000,- noteren voor nieuw beleid. Regeren is
vooruit zien niet waar? Je zou daaruit mogen concluderen
dat er binnen de begroting geen financieel probleem is.
Goed, financieel geen vuiltje aan de lucht, maar hoe staat
het met de visie van het college? Welke kant waait de wind
nu echt uit?
Gezondheids kant
Het kost de GroenLinks fractie moeite om te ontdekken
welke visie dit college heeft als het gaat om zorgen voor
gezondheid van haar bewoners. Neem nu de plannen van
de uitbreiding van de geitenfokkerij in Velswijk. Je zou toch
verwachten dat gekozen wordt voor de gezondheid van de
inwoners. De wethouder (en het hele college?) schermt met
louter juridische argumenten: ja, de termijn waarop besloten
was (door nota bene provincies: Noord-Brabant en Gelderland)
om geen uitbreidingen meer toe te staan is gekomen toen
de aanvraag voor uitbreiding er al lag. Bij uitbreiding van
de geitenboerderij ga je natuurlijk niet lijdzaam afwachten
tot het definitieve rapport uitwijst dat geitenboerderijen
(binnen een straal van 2 kilometer van bewoning) een
gevaar opleveren voor direct omwonenden. Een slechte
zaak vinden wij.

De kant van het landschap
Het kost moeite om te ontdekken welke visie dit college
heeft als het gaat om behoud van het coulisselandschap.
De schaalvergroting in de landbouw heeft nu al grote negatieve gevolgen voor het landschap en neem nu de plannen
van Koolen met de Polweg. Je zou toch verwachten dat
gekozen wordt voor het belang van het landschap. Ook
bij de Polweg hanteert de wethouder alleen een juridisch
argument: ja, we kunnen niets want juridisch klopt de
aanvraag. Het ontbeert hier aan visie: als je vindt dat een
bepaalde ontwikkeling niet wenselijk is dan ga je daar
voor liggen en werk je niet mee.
Kant woningbouwprogrammering
Het college geeft het blijvende signaal af dat er feitelijk
niets kan. Ja, welke kant kiest zij nu? Ja, op langere termijn hebben wij te maken met een verdere krimp. Dat zal
onvermijdelijk zijn, tenzij de Randstad zo overloopt dat er
uitwaaiering naar onze regio plaatsvindt. Maar dat is ijdele
hoop: wij zullen op termijn gas terug moeten nemen hoe zeer
andere partijen ook beweren dat er nog veel mogelijkheden
zijn. Maar tussen veel mogelijkheden en niets doen zit ruimte.
Zorg er nu voor dat er enige ruimte komt om op korte termijn
te kunnen voldoen aan de behoefte van een aantal bewoners.
GroenLinks denkt daarbij aan de doelgroep jongeren en
de mantelzorgers in spé: zij die op het platteland voor hun
ouders willen zorgen, maar dan wel de mogelijkheid willen
hebben een woning te realiseren, veelal in bestaande
bebouwing.
Sociale kant
Binnen Bronckhorst
lijkt de zorg voor
haar bewoners
degelijk georganiseerd: al valt het bij
de begroting voor
2018 wel op dat op
heel veel fronten het
onduidelijk blijft welke
doelen voor 2018 (en verder) beoogd worden: alsof de
meeste doelen al gehaald zijn. Wij maken ons met name
zorgen over het feit of er voldoende specialistische zorg
verleend wordt: de sociale teams hebben veel verantwoordelijkheid (als eerste signalering prima), maar het blijft
noodzakelijk om de zorg (indicatie) en zorgverlening
uitsluitend over te laten aan specialisten.
De duurzaamheidskant
Iedereen heeft de mond vol van duurzaamheid. Ook GroenLinks
heeft dit hoog in het vaandel staan. We gaan voor schone
lucht, een schone leefbare woonomgeving en schone
productie van energie en productieprocessen. Wat ons
betreft ligt er een grote prioriteit hiervoor: in een dergelijke
gemeente wil je graag vertoeven, zowel als inwoner alsook
als toerist.

De GroenLinks-fractie
B en w en de raad vinden het belangrijk samen met u
te werken aan een Bronckhorst waar het goed wonen,
werken en recreëren is.

