
Algemene beschouwing PvdA Tiel 2010 
Meneer de voorzitter, zoals gewoonlijk behandelen we de tweede voortgangsrapportage en 
de begroting in een keer. We beginnen met de tweede voortgangsrapportage. Als we de 
voortgang beoordelen naar de omvang van deze voortgangsrapportage dan zitten we goed, 
zo zou je kunnen zeggen. De omvang duidt op weinig vertraging. Dus positief en nog geld 
over ook. Toch blijven er wat de Partij van de Arbeid betreft nog enkele vragen over.

In het programma Veiligheid lezen we dat in het vierde kwartaal van 2010 een startdocument 
wordt gemaakt waarin de herziening van de commissiestructuur (welstand, monumenten en 
ruimtelijke kwaliteit) aan de orde komt. Duidt dit erop dat het opstellen van de startnotitie 
vertraagd is? We melden immers alleen afwijkingen? Als het vertraagd is, wat is de reden 
daar dan van en wat zijn de consequenties?
Voorts wordt melding gemaakt van het feit dat Regio Rivierenland nog geen initiatieven heeft 
genomen om het regionale afvalbeleid nader vorm te geven. Volgens ons heeft dat financiële 
consequenties, zowel voor de gemeente als voor de inwoners. Zijn we als gemeente en als 
inwoner van deze gemeente straks duurder uit?

Voorzitter, onze vragen hebben bijna allemaal betrekking op onduidelijke redenen van 
vertraging. Dat heeft niet alleen financiële consequenties, maar het gaat hierbij ook om 
gevolgen voor onze inwoners. Die worden niet in beeld gebracht. Vooral daarom is het 
belangrijk dat u serieus werk maakt van de implementatie van de aanbevelingen, die de 
rekenkamer in het kader van de begroting- en beleidscyclus heeft uitgebracht.
Daarnaast lijkt ons een goede zaak om in de commissie Beleidscyclus van gedachten te 
wisselen over de sturing en rapportage van de bezuinigingen en andere maatregelen. 
Voorkomen moet worden dat we moeilijke bezuinigingen doorvoeren waarvan later blijkt dat 
ze niet nodig waren. 

Met het voorstel het overschot voorlopig te parkeren kunnen wij instemmen.

Meneer de voorzitter, dan nu de begroting.

Bij de behandeling van de begroting vertellen alle politieke partijen wat hun plannen zijn voor 
de toekomst en waar ze zich voor willen inzetten. Natuurlijk zullen wij dat ook doen. Maar de 
PvdA vindt dat we boven alles realistisch moeten zijn. Aan luchtfietserij hebben we niks. In 
het coalitieakkoord zijn structurele bezuinigen van 4 miljoen opgenomen. In de begroting van 
2011 wordt daarvan al een flink bedrag gerealiseerd. Dit is een eerste stap om naar die 
bezuiniging van 4 miljoen te komen. Tegelijkertijd weten we dat er nog meer slecht weer op 
komst is. 
Vluchten kan niet meer, om met de woorden van Annie M.G. Schmidt te spreken. Schuilen 
kan nog wel, heel dicht bij elkaar. Dat beeld zouden we willen projecteren op de huidige 
coalitie. Als je dicht bij elkaar staat, sta je niet in de wind. Voor ons is nu duidelijk dat de 
coalitie er na een gewenningsperiode inderdaad in geslaagd is om elkaar in dit opzicht te 
vinden. De samenwerking is goed. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. En dat hebben 
we hard nodig want, zoals ik al zei, er komen nog meer donkere wolken aan, zoals een 
korting op de uitkering uit het Gemeentefonds.

Deze is gelukkig niet zo groot als de ergste scenario’s deden vrezen, maar toch het zal om 
een behoorlijk bedrag gaan. Het kabinet Rutte I heeft het voornemen om het aantal 
rijksambtenaren te verminderen, onder andere door decentralisatie en taakverschuiving 
richting provincie en gemeenten. 

De gemeente Tiel zal er dus taken bij krijgen, vooral op het sociale vlak. Het kabinet heeft 
aangekondigd alle taken op het gebied van jeugdzorg over te hevelen naar de gemeente. 
Dat zal voor de gemeente een flinke kluif worden. Het kabinet geeft aan dat de Centra voor 
Jeugd en Gezin hierbij gaat dienen als front office. Het is dus van belang dat we het Centrum 
voor Jeugd en Gezin goed inrichten en geschikt maken voor deze nieuwe taken. In 2011 
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moet deze voorziening in Tiel gerealiseerd zijn. De voortgang loopt in Tiel achter bij de 
regiogemeenten. De definitieve besluitvorming over de inrichting van het centrum heeft 
volgens ons nog steeds niet plaatsgevonden. Wij maken ons daar zorgen over. Als we de 
begroting goed gelezen hebben gaat het om het oprichten van een aantal informatiepunten. 
Wij vragen ons af of dit de meerwaarde geeft die wij voor ogen hadden. Wij gaan uit van een 
ketenaanpak met een centraal loket waar direct hulp en informatie door de betrokken 
organisaties gegeven kan worden. De voorstellen van het college over de inrichting van het 
centrum zullen wij dan ook aan dit uitgangspunt toetsen. 

Verder wil het kabinet de dagbesteding en de begeleiding vanuit de AWBZ overhevelen naar 
de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit zal tot gevolg hebben dat deze taak van de 
zorgkantoren naar de gemeente gaat. Daarnaast is het kabinet van plan om één regeling 
voor de onderkant van de arbeidsmarkt te maken. Het kabinet geeft daarbij de opdracht aan 
gemeenten om budgetten gerichter en effectiever in te zetten en zo kosten te besparen. Het 
uitvoeren van een dergelijke regeling zal veel inzet vragen van de gemeente vragen en van 
de organisaties die op dit vlak werkzaam zijn, zoals Lander.

Het zal daarom in deze periode een hele kunst worden om te bezuinigen en tegelijkertijd de 
extra taken vanuit Den Haag uit te voeren, zonder dat we als gemeente Tiel ons sociale 
gezicht verliezen. Wij zullen als PvdA op de hoede blijven dat de kwetsbare inwoners in dit 
opzicht niet de rekening gaan betalen. Onder het motto “Iedereen telt mee” zullen wij er alles 
aan doen om dit te voorkomen.

Voorzitter, ik zei al dat we realistisch moeten zijn. Als je voor een zware opgave staat, is 
elkaar tegenwerken het slechtste wat je kunt doen. We moeten aan de slag met de 
bezuinigingen en de taken die op ons af komen. In dit opzicht willen we echte resultaten 
boeken en die bereik je niet met kibbelen en met bekvechten. Dit is een klus waar we 
iedereen voor nodig hebben; het hele college en alle politieke partijen in de raad. Natuurlijk 
heeft iedere partij zijn eigen achtergrond en idealen, maar hier in Tiel hebben we allemaal 
één belang: Tiel mooier maken en financieel gezond houden. 

Zoals al opgemerkt, er komen meer bezuinigingen. De raad hoort daarbij als kadersteller een 
leidende rol te nemen en te beslissen op basis van een goede informatie. Informatie 
bestaande uit mogelijke bezuinigingen met daarbij aangegeven de eventuele consequenties. 

Daarom dienen we, mede namens CDA, D66 en Groen Links, de volgende motie in. (Lezen 
van de motie)

Voorzitter, de PvdA vindt dat bezuinigingen ons er niet van moeten weerhouden om te 
investeren in Tiel. Aanpakken, kansen grijpen, ondernemen en plannen uitvoeren, zo staat er 
in de inleiding van het collegeprogramma. Dat willen we graag nog eens benadrukken. In de 
vorige periode zijn er twee masterplannen vastgesteld: het masterplan Waalfront en het 
masterplan Stationsgebied. In deze periode moeten we nu stappen zetten naar de uitvoering 
van deze plannen. 

Vorige maand hebben we de eerste versie gezien van het ontwikkelplan voor de 
Westluidense Poort en daar zijn we erg positief over. Het plan voldoet aan de belangrijkste 
ambities die we voor dat gebied hebben gesteld. De Westluidense Poort moet een gebied 
worden waarin de culturele voorzieningen van Tiel een prominente plaats krijgen, met daarbij 
een behoorlijke parkeergarage. Dit is overduidelijk in het plan terug te vinden. Het aantal 
woningen is verminderd. Wij denken dat het plan daarmee juist realistischer is geworden. 
Wij houden wel vast aan de realisering van een bioscoop. De bioscoop vormt volgens ons 
een integraal onderdeel van het plan en dient dan ook als zodanig ontwikkeld te worden. 

Meneer de voorzitter, onlangs is de ‘Handleiding programmabegroting’ van de Rekenkamer 
verschenen. Daarin zijn een aantal aanbevelingen gegeven om de programmabegroting 
beter te kunnen inzetten bij de sturing van het beleid van de gemeente. Zo dienen de 
beoogde maatschappelijke effecten van het beleid van tevoren duidelijk en meetbaar 
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omschreven te zijn. Vervolgens kan dan bij de programmabegroting worden bekeken welke 
doelen wel en welke doelen niet worden gehaald, waar bijsturing nodig is en waar het een 
onsje minder mag. Hoewel we niet alle aanbevelingen van de Rekenkamer willen 
overnemen, vinden wij de handleiding wel een stap in de goede richting. Ook bij het 
bestuderen van de programmabegroting 2011 viel ons op dat het vaak niet duidelijk is hoe 
het beleid dat wij uitvoeren, zich verhoudt tot de doelstellingen. Een vertaalslag naar 
duidelijke en meetbare maatschappelijke doelen is voor ons dan ook een speerpunt voor de 
komende periode. We moeten niet bang zijn om dit op te pakken. 

Voorzitter, voordat we overgaan tot de behandeling van de diverse programma’s eerst nog 
het volgende. De gemeenteraad wil meer werk maken van haar volksvertegenwoordigende 
rol en kaderstellende rol. Uit de discussie hierover is een voorstel gekomen om per 
commissie een beleidsthema te pakken en vervolgens de informatiefase (raadplegen van 
organisaties, inwoners, belanghebbenden etc.), de meningsvormingfase en de 
besluitvormingsfase door te lopen om zo de leidende positie van de raad vorm te geven.
Dan zal ook de vraag welke doelen we stellen aan de orde komen.
Een voorstel hierover wordt nog in de commissie bestuur behandeld. De PvdA-fractie is van 
mening dat we hier serieus werk van moeten maken. Het Integraal Veiligheidsbeleid is wat 
ons betreft een goed voorbeeld om er een pilot van te maken waarin zowel de doelstellingen 
en indicatoren als de verschillende fasen centraal staan. 

Dan nu de programma’s.

Programma 1: Veiligheid.

Hier constateert het college dat het jeugd- en veiligheidsbeleid, de preventie en repressie 
beter op elkaar zijn aangesloten. Het beter op elkaar aangesloten zijn heeft een doel. Of 
meer efficiency of betere kwaliteit. Kunt u aangeven wat het concrete effect van deze 
maatregel is? Is er sprake van een hoger veiligheidsgevoel?

Deze vraag toont al aan, dat de PvdA de bestrijding van jeugdoverlast een hoge prioriteit 
toekent. Daarbij gaat het om het juiste evenwicht tussen repressieve, preventieve en 
curatieve maatregelen. Bij de discussies hierover wordt terecht ook de rol van de politie 
betrokken. Onze inwoners willen weten wat ze van de politie kunnen verwachten. De politie 
zal dan ook heel duidelijk moeten zijn over haar aanpak, conform de gemaakte afspraken.
Hoe je aanpak ook is, altijd zal er sprake moeten zijn van afstemming van taken en niet van 
het op elkaar afschuiven van taken. Hoe belangrijk de aanpak van jeugdoverlast is, is te zien 
in de recent verschenen Atlas voor gemeenten, waarin gesteld wordt dat Tiel wat meer 
overlast kent dan vergelijkbare gemeenten. Voortzetting en mogelijk intensivering van het 
ingezette beleid zullen nodig zijn.

Een rondje langs de Tielse wijken maakt duidelijk dat zich steeds weer gebeurtenissen 
voordoen die het gevoel van onveiligheid vergroten. Je ziet dan ook dat burgers signalen 
afgeven, dat zij bang zijn in bepaalde situaties of hinder ondervinden, zoals onlangs in Tiel-
West. En over Tiel-Oost zei wethouder Vermeulen dezer dagen in de pers dat Tiel-Oost beter 
toezicht nodig heeft, waarbij politie en stadswachten ook sneller moeten bekeuren. “Ik ben 
behoorlijk geschrokken van de klachten.", aldus de wethouder. 

Hij beloofde hier aandacht aan te schenken. Wij zijn benieuwd of hij in dit opzicht al 
maatregelen in gedachten heeft.

	  Programma 3: Economische ontwikkelingen.

Het college heeft de ambitie het winkelaanbod nog gevarieerder en aantrekkelijker te maken. 
Een lastige opgave, want als lokale overheid hebben we in feite weinig directe invloed op het 
assortiment aan winkels in de binnenstad. Daarom is het zo belangrijk de stad door 
kwaliteitsverbetering aantrekkelijker te maken voor de vestiging van detailhandel. De 
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poortgebieden aan de randen van de binnenstad bieden hiertoe nieuwe kansen, die we zo 
snel mogelijk willen benutten.

De verdere ontwikkeling van bedrijvenpark Medel heeft helaas aanzienlijke bestuurlijke 
vertraging opgelopen. Medel is een economisch en maatschappelijk succes. Het gebied 
staat landelijk volop in de belangstelling en wordt kwalitatief hoog gewaardeerd. Er vinden 
circa 2500 mensen werk. Wij staan nu voor de opgave het bedrijvenpark na een periode van 
vertraging, weer het nodige elan te geven. Wij hebben er vertrouwen in dat het college hier in 
goed samenspel met de gemeente Neder-Betuwe binnenkort de eerste stappen zal 
ondernemen en dat verdere vertraging uit zal blijven.

We weten allemaal hoe belangrijk werkgelegenheid is. Tiel kent een goed 
arbeidsmarktbeleid en daar hebben we veel waardering voor. De arbeidsdeelname is hier 
relatief groot en het aantal uitkeringsgerechtigden gemiddeld, zo blijkt uit de al genoemde 
stedenmonitor. Waar we achter blijven, is het aandeel van mensen met een startkwalificatie. 
We zijn bezig met een inhaalslag, maar we zijn er nog niet. We willen het college daarom 
aansporen om samen met de raad deze inhaalrace met effectieve maatregelen te 
intensiveren. 
 
Voorzitter, B en W sommen in de begroting een aantal maatregelen op om mensen die 
financieel kwetsbaar zijn, te ondersteunen. Daar staan we uiteraard achter. Wij gaan er van 
uit dat nu ook de samenwerking met de Voedselbank deel uitmaakt van de gewenste 
ondersteuning.

Programma 5: Ruimtelijke ontwikkeling.

Voorzitter, de PvdA wil starters meer mogelijkheden geven om gezamenlijk op basis van 
collectief particulier opdrachtgeverschap een koopwoning te laten bouwen. Met dit systeem 
is met succes ervaring opgedaan in Kapel-Avezaath. Voorwaarde is wel dat de 
gemeente of een woningcorporatie grond in eigendom heeft. Wij vragen u ook het initiatief te 
nemen om samen met de corporaties te onderzoeken of voor dit doel strategische aankopen 
mogelijk zijn, zoals in de dorpen Kapel-Avezaath en Wadenoijen.

Programma 8: Maatschappelijke dienstverlening. 

Onlangs lazen we in de pers dat er landelijk sprake is van een overschot op de Wmo-
uitgaven van naar liefst 260 miljoen. Ook Tiel heeft een overschot, zo hebben we vernomen. 
Daarom pleiten we ervoor dat het college zich extra inspant om de mensen die recht hebben 
op ondersteuning vanuit de Wmo, zo goed mogelijk te bereiken. Er mag vanwege 
onbekendheid met de mogelijke ondersteuning, geen geld op de plank blijven liggen dat in 
feite voor hen was bestemd.

Op het gebied van de Wmo zijn grote ontwikkelingen gaande. Doordat mensen langer 
zelfstandig willen blijven wonen en de tendens is om zorg en wonen gescheiden te houden, 
neemt de druk op de gemeentelijke Wmo-voorzieningen toe. 

Ook weten we dat bepaalde taken vanuit de AWBZ zullen worden overgeheveld naar de 
Wmo. In de toekomst komt de nadruk meer te liggen op participatie in plaats van dat iemand 
een individuele voorziening kan eisen. Het college zegt hierover dat het moet gaan om 
aanbod dat bestaat uit een mix van algemene, collectieve en individuele voorzieningen. Wij 
begrijpen deze ontwikkeling, maar het vraagt ook om een mentaliteitsverandering bij de 
burger zelf. Wij vragen ons als PvdA af hoe burgers hierop worden voorbereid. Heeft het 
college hier ideeën over?

Het college legt uit dat de korting van € 250.000 op het Wmo budget komt doordat het Rijk 
uitgaat van een structureel lager niveau voor de uitgaven van ‘huishoudelijk hulp’ en 
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‘persoonsgebonden budget’. Als we er alleen de uitgaven voor de huishoudelijke hulp 
uitlichten, blijkt dat ook de gemeente Tiel verwacht hier dit jaar hier minder aan uit te geven. 

De praktijk laat volgens ons echter wat anders zien. Er zijn steeds meer hulpbehoevende 
mensen, vooral ouderen. Er is minder tijd en geld om de juiste hulp te bieden De gemeente 
doet een beroep op de zelfredzaamheid van mensen, maar dit moet geleidelijk gaan in 
samenspraak met de burgers. Hoe ver kunnen we als gemeente hierin gaan? Wat is nog 
verantwoord, zo vragen wij ons af. Want tegelijkertijd moeten we wel oog blijven houden voor 
de zwakheden van de zwakkeren in de samenleving. 

Een kwestie die daaromtrent in de vorige periode heeft gespeeld, voorzitter, is de vestiging 
van Iriszorg en Karakter aan de Prinses Beatrixlaan. Inmiddels is gebleken dat deze 
vestiging geen overlast voor de omgeving veroorzaakt. Daardoor is heel wat ongerustheid 
weggenomen en neemt ook de waardering voor het werk van deze instellingen toe. Wij zijn 
verheugd over deze ontwikkeling.

Voorzitter, ook de provincie Gelderland moet bezuinigen. Voor volgend jaar zou het gaan om 
een bedrag van 60 miljoen. Het zou voor Tiel bijzonder zorgelijk zijn als de GSO-gelden 
hierdoor weg zouden vallen. Dit extra geld hebben we hard nodig voor het verbeteren van 
onze wijken en de binnenstad. Daarom roepen wij de raadsfracties op bij hun 
vertegenwoordigers in provinciale staten aan te bel te trekken. Het GSO moet blijven en we 
horen graag van de andere fracties wat wij hier als raad aan willen of kunnen doen. 

Programma 9. 

De fractievergoeding. Wettelijk gezien kan de fractievergoeding niet tot 0 worden 
teruggebracht. Echter in een tijd van bezuinigingen waar we aan ambtenaren en instellingen 
een grote bijdrage vragen, kunnen wij als raad zelf niet buiten schot blijven. Vandaar dat de 
PvdA-fractie bereid is af te zien van een fractiebijdrage. Ik neem aan dat andere fracties ook 
van mening zijn dat de lasten niet alleen bij anderen neergelegd kunnen. 

Meneer de voorzitter samenvattend kunnen wij constateren we dat Tiel er goed voor staat. 
Een gemeente met een sociaal gezicht en vele kansen voor de toekomst. Daar nemen wij 
als PvdA-fractie graag verantwoordelijkheid voor. Ons uitgangspunt daarbij is respect voor 
elkaar. Als gemeenteraad kunnen we daar veel aan doen. 

Tiel,	  10	  november	  2010	  
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