
 
 

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2022-2025 
 
Geachte Voorzitter, College, leden van de Raad, ambtelijke ondersteuning, 
 
De programmabegroting 2022 ligt voor, een begroting die min of meer het einde markeert van 
de lopende bestuursperiode 2018-2022.Het college heeft uitvoering gegeven aan het breed 
gedragen bestuursakkoord en er is hard gewerkt om in Maasdriel een plezierige en veilige leef-, 
woon- en werkomgeving te bieden. Grote delen van het bestuursakkoord zijn gerealiseerd of 
voortvarend in gang gezet. Dit samen met de gemeenteraad, onze inwoners en bedrijven of 
maatschappelijke partners. Het college schrijft dat ze trots is op de behaalde resultaten deze 
bestuursperiode. Het CDA deelt dit met het college.  
 
Maasdriel is een financieel gezonde gemeente en dat kan lang niet worden gezegd van iedere 
gemeente in Nederland. De effecten van covid-19 zullen nog lang merkbaar zijn, ook voor 
Maasdriel.  
Dit college presenteert een sluitende meerjarenbegroting en daar mag het trots op zijn.  
De genoemde ontwikkelingen in de begroting waren voor het CDA geen verrassing, immers bij 
de kaderbrief 2022 hebben we de beleidsprioriteiten vastgesteld. Daarom kan het CDA de 
gemaakte keuzes door het college volgen en heeft het slechts nog enkele kleine wensen.  
Geen grote uiteraard want het college heeft bestuursakkoord al uitgevoerd en 
“verkiezingscadeautjes” willen we niet uitdelen. 
Het weerstandsvermogen is dik in orde en de opgebouwde reserves geven zelfs mogelijkheden 
om in de toekomst extra geld opzij te zetten voor bijvoorbeeld de Zuidelijk Ontsluitingsroute 
rond Kerkdriel-Velddriel. Een van de laatste ontwikkelingen uit het bestuursakkoord die in gang 
gezet is en terecht een van de belangrijkste en ingrijpendste beslissingen van de afgelopen 
raadsperiodes wordt genoemd. 
 
Het CDA dankt het college en de ambtelijke organisatie voor deze programmabegroting en wij 
wensen allen veel succes en wijsheid het komend jaar bij het uitvoeren van alle taken die voor 
jullie liggen. 
 
De algemene beschouwingen heeft het CDA dit jaar vertaald naar vier thema’s: “zorg goed voor 
elkaar”, “een sterke samenleving”, “eerlijke economie” en “een dienstbare en beschermende 
overheid”.  
 
Zorg goed voor elkaar 
Het CDA vindt het belangrijk dat we oog hebben voor onze medemens en elkaar helpen als dat 
nodig is. Dit noemen we solidariteit. Ook het zorgen voor elkaar is een opdracht die we samen 
willen oppakken. Dat is geen taak voor alleen de overheid of alleen onze inwoners, we doen dat 
samen.  
Ten aanzien van de financiën van het Sociaal Domein is het CDA heel helder: geld voor de zorg 
is geld voor de zorg wat zoveel betekent als dat alle beschikbare budgetten hiervoor mogen 
worden ingezet. En als we tekortkomen dan zal dit vanuit de reserves worden bijgepast zoals 
we altijd hebben gesteld.  
Het CDA zet zich in voor zorg dicht bij onze inwoners. Als het zelf of samen met familie en 
vrienden niet meer lukt, moet ondersteuning vanuit de gemeente worden geboden. 
Ondersteuning vanuit de WMO en de Jeugdwet zou beschikbaar moeten zijn zonder lange 
wachttijden. Deze ondersteuning wordt geboden door zorgprofessionals die in het gebiedsteam 



 
 

van de gemeente werken. Zij moeten bekende gezichten worden in de dorpen. Een gezin dat 
hulp vraagt krijgt één plan en één contactpersoon bij het gebiedsteam. 
Helaas zien we een toename van wachtlijsten zoals bijvoorbeeld in de jeugdzorg voor jongeren 
met mentale problemen. Het CDA constateert dat het college dit wil aanpakken door de 
gebiedsteams op sterkte te brengen. Een noodzakelijke investering aan de voorkant om een 
deel van de dure doorverwijzingen te voorkomen. Vanuit Den Haag worden hier nog extra 
gelden voor gereserveerd welke we dan ook zeker daarvoor zullen inzetten. 
We worden gemiddeld steeds ouder. Het CDA ziet graag dat ouderen die dat willen zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Soms zijn er mogelijkheden voor een 
mantelzorgwoning hetgeen wij toejuichen. Maar het kan ook betekenen verhuizen naar een 
beter passende woning met passende ondersteuning thuis. Ondersteuning zowel uit het eigen 
netwerk als professionele ondersteuning. Initiatieven zoals Het Gastenhuis in Kerkdriel maar 
bijvoorbeeld ook een zorgboerderij kunnen op steun van het CDA rekenen. 
Mantelzorgers zorgen vrijwillig gedurende een langere periode voor een ander.  
Van mantelzorgers wordt vaak veel gevraagd daarom heeft het CDA heeft veel waardering voor 
deze groep en blijft de aandacht voor hen houden. Goed dat het college gaat inzetten op 
tijdelijke vervangende zorg, de zogenaamde respijtzorg. Zeker na de heftige coronatijd zal dit 
het werk van de reguliere mantelzorger enigszins verlichten. 
De Rekenkamercommissie voert een onderzoek uit naar onze huidige minimaregelingen.  
Het CDA is benieuwd naar de resultaten want hoe belangrijk is het dat iedereen mee kan doen 
in de samenleving al dan niet met een steuntje in de rug van de gemeente. Hoe belangrijk is het 
dat alle regelingen en mogelijkheden voor ondersteuning voldoende bekend zijn bij de gezinnen 
in Maasdriel, zodat met weet waar men een beroep kan doen.  
 
Een sterke samenleving 
Prettig wonen is gelukkig mogelijk in Maasdriel en dat moet zo blijven want dat is een 
voorwaarde voor een sterke samenleving. Goed dat wordt ingezet op het versnellen van 
woningbouw de komende vijf jaar. Hiermee wordt de woningnood ook in Maasdriel erkend. 
Reden te meer om komend jaar majeure projectlocaties van 100+ woningen te vinden in de 
Woningclusters Kerkdriel-Velddriel en Hedel-Ammerzoden. Dit neemt niet weg dat er 
woningbehoefte is in iedere kern en dat invulling moet worden gegeven aan die behoefte. 
Het prettige wonen wordt ook beleefd door een goed onderhouden openbare ruimte. Het CDA 
erkent dat dit niet altijd het geval is maar realiseert zich tegelijk dat het opplussen van het 
onderhoudsniveau een forse structurele investering vraagt. Wellicht kan burgerparticipatie hierin 
helpen en middels een motie vraagt het CDA een communicatieproject uit te werken waarmee 
burgers en verenigingen worden geattendeerd op de mogelijkheden om bijvoorbeeld het 
straatmeubilair in hun eigen omgeving op orde kunnen houden of hun versteende omgeving 
kunnen vergroenen. 
Maasdriel is vele sportverenigingen rijk en het CDA wil zich inzetten voor het behoud van onze 
verenigingen. Een evenwichtig accommodatiebeleid hoort hierbij en daar wordt het komend jaar 
werk van gemaakt. Niettemin vragen unieke vraagstukken om unieke oplossingen, maatwerk 
dus. Daarom wenst CDA een gericht ruimtelijk onderzoek naar verplaatsing van FFC 
Ammeroyen, een lang gekoesterde wens, ook van de politiek. De achterblijvende locatie in het 
centrum van Ammerzoden biedt immers volop kansen voor passende herbestemming. 
Veel verenigingen zorgen voor ongedwongen ontmoetingen en zijn belangrijk voor de 
leefbaarheid in de dorpen. Ze moeten gestimuleerd worden om hun activiteiten te blijven 
organiseren, hetzij financieel met subsidies dan wel facilitair. Of ze grootschalig zijn zoals een 
paardenmarkt of kermis dan wel kleinschalig zoals kennismakingsbijeenkomsten door 



 
 

dorpsraden voor de nieuwe inwoners in een kern of laagdrempelige activiteiten van 
(amateur)kunst. 
Het CDA ziet ook veel kansen op het gebied van recreatie en toerisme. Op verdere 
ontwikkeling van de Zandmeren en het Masterplan Maas moet de komende jaren doorgepakt 
worden zodat onze inwoners en toeristen nog meer kunnen genieten van onze prachtige 
omgeving. Maasdriel moet de kansen benutten om een recreatieve hotspot te worden. 
Het CDA is trots op het mooie open landschap en de prachtige natuur langs de dijken en in de 
polder. 
De agrariër is altijd een goede natuurbeheerder gebleken en het CDA ziet graag dat in de 
toekomst ook de agrariër het onderhoud doet van het nieuwe natuurgebied buitendijks bij 
Heerewaarden. 
Verkeer en vervoer is een erg belangrijk thema in Maasdriel. Een goede bereikbaarheid heeft 
voor het CDA topprioriteit. Uitvoering van de Maas-Waalweg zal de komende jaren eindelijk 
worden gerealiseerd evenals het snelfietspad F2. Er moet verder uitvoering worden gegeven 
aan het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en blijvend aandacht zijn voor de MIRT A2. 
Onze hogere overheden moeten we blijven bewerken zodat men de problemen op het 
onderliggend wegennet van de A2 gaat erkennen en een bijdrage leveren aan de oplossing 
voor de verkeersproblemen in met name van Velddriel. En die zijn niet alleen op te lossen met 
een Zuidelijke Ontsluitingsroute. 
 
Eerlijke economie 
Maasdriel heeft sterke troeven in handen als het gaat om de economische bedrijvigheid. Om er 
een paar te noemen: We zijn centraal gelegen in de Nederland aan de A2, We hebben een 
gezond ondernemersklimaat en een “handen uit de mouwen” mentaliteit. Het draagt bij aan de 
vitaliteit en leefbaarheid van de kernen.  Het CDA is er dan ook content mee dat het college 
inzet op een nieuw bedrijventerrein in Hedel “de Poort van Maasdriel”. Niettemin ziet het CDA 
aan de Schoofbandweg in Rossum op termijn ook mogelijkheden voor economische 
ontwikkeling.Het nieuwe bedrijventerrein moet goed zijn voor de lokale werkgelegenheid en in 
ieder geval niet zorgen voor het aantrekken van nieuwe arbeidsmigranten. Hoewel we, zoals 
in de tuinbouwsector niet zonder deze mensen kunnen, brengt dit nadrukkelijk wel weer andere 
problemen met zich mee zoals een enorme druk op de woningmarkt. Daarentegen vindt het 
CDA wel dat de arbeidsmigrant humaan en veilig moet worden gehuisvest. Niet voor niets heeft 
het CDA hierin de afgelopen tijd een stevige inbreng gehad tijdens de discussies. 
De agrarische sector is een belangrijke economische motor in onze gemeente. Agrarische 
ondernemers moeten zich verder kunnen ontwikkelen en het CDA hanteert hierbij het 
uitgangspunt dat dit duurzaam gebeurt. De overgang naar nieuwe landbouw levert een bijdrage 
aan de natuur- en klimaatopgave, met een goed perspectief voor de boer. De nadere uitwerking 
van het Plussenbeleid ziet het CDA met belangstelling tegemoet want het bevordert de 
ruimtelijke kwaliteit op het terrein van landschappelijke inpassing, milieu en welzijn. 
Het zorgvuldig en duurzaam omgaan met de aarde is een voorbeeld van rentmeesterschap, 
een van de uitgangspunten van het CDA. Maar niet iedere investering in duurzaamheid is een 
verbetering voor het landschap en onze mooie omgeving. Zonnepanelen op de spaarzame 
landbouwgrond hebben niet onze voorkeur evenals windturbines. De technologische 
ontwikkelingen gaan snel en het is zaak hierop te anticiperen zodat de juiste beslissingen 
worden genomen. Hier kijken we dan ook graag regiobreed. De RES 2.0 kan hier een mooi 
handvat voor zijn. 
 
 



 
 

Een dienstbare en beschermende overheid 
 
Maasdriel moet een slagvaardige en rechtvaardige gemeente zijn met een menselijk gezicht en 
een gemeente die kwetsbaarheden onderkent en aanpakt. De gemeente hoeft niet alles zelf te 
doen, initiatieven kunnen ook vanuit de dorpen en dorpsraden komen. De Maasdrielse kernen 
met elk hun eigen karakter zijn prima in staat om een hechte gemeente te vormen. 
Vasthoudend aan eigen tradities maar toch zorgen voor een eenheid. Dorpsraden zijn hierbij 
erg belangrijk, zij weten wat er in hun dorp speelt. Het CDA leest in de programmabegroting dat 
naar aanleiding van een evaluatie volgend jaar het contact met dorpsraden anders wordt 
ingericht. We zijn benieuwd waarom dat is en wat er dan gaat veranderen. En wat betekent dit 
voor de rol van de kernwethouder? Een functie waar het CDA nog steeds haar vraagtekens bij 
heeft. De contacten met de dorpsraden moeten in ieder geval voldoende zijn, zoveel is duidelijk. 
Een dienstbare en beschermende overheid staat ook voor veiligheid, in de breedste zin van 
het woord. 
Je veilig voelen in je eigen dorp is een voorwaarde om je prettig te voelen. Daar hoort 
bescherming van de overheid bij tegen ongewenste invloeden van buitenaf. Die hebben we 
inmiddels genoeg ervaren in Maasdriel. Het CDA steunt het college volledig in hetgeen ze wil 
bereiken, met name als het gaat om een veilige leefomgeving, het terugdringen van 
ondermijning en het bevorderen van naleefgedrag. 
De dienstverlening van de gemeente dient dichtbij aan inwoners en ondernemers te worden 
aangeboden en waar mogelijk ook digitaal. En toch vindt het CDA dat er ondanks de 
digitalisering ruimte moet blijven voor persoonlijk contact, maatwerk dus. 
Ten aanzien van de financiën vindt het CDA belangrijk dat het huishoudboekje van de 
gemeente op orde is en dat is in Maasdriel het geval zo heeft het CDA al gememoreerd. Het 
uitgavenpatroon past bij het geld dat er binnenkomt. 
 
Voorzitter, tot slot, de verkiezingen voor de gemeenteraad zijn aanstaande en partijen zullen de 
komende maanden hun best doen om zich weer van hun beste kant te laten zien. De kiezer 
heeft straks het laatste woord en we zullen zien waar het toe leidt. Aan u voorzitter de 
bijzondere en ook moeilijke taak om de komende verkiezingstijd in goede banen te leiden. 
Alertheid op onderling respect mag voor het CDA hoog op de prioriteitenlijst staan. Wij wensen 
u hiermee veel wijsheid, kracht en zegen daartoe, het CDA heeft in ieder geval een rotsvast 
vertrouwen in u als hoeder van de democratie. 
 
Het CDA heeft deze bestuursperiode gehandeld volgens haar kernwaarden: een gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap. 
Vanuit onze uitgangspunten wil het CDA ervoor blijven zorgen dat Maasdriel een sterke 
samenleving is waarin goed wordt gezorgd voor elkaar en volop bedrijvigheid is in een eerlijke 
economie en waar men kan rekenen op een dienstbare en beschermende overheid. 
Met plezier zal het CDA na de komende verkiezingen weer verder aan de slag gaan voor onze 
mooie gemeente, er leven genoeg ideeën en plannen binnen onze partij die Maasdriel vooruit 
kunnen helpen. Een gemeente is tenslotte nooit af…… 
 
 
Fractie CDA Maasdriel 
Marinus Robbemondt – Robert van Dijk – Peter van Boxtel – Antwan van Doorn – Robert 
Dekkers – Leo van Doremaele 
Maasdriel, 4 november 2021 


