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Algemene Beschouwingen Lokaal Alternatief 
Programmabegroting 2017-2020 
 
Dank u wel voorzitter. 
 
Lokaal Alternatief ziet een  Duurzaam Financieel beleid als een fundament dat 
noodzakelijk is voor een sociaal en leefbaar Duiven.,  
Om dat weer te bereiken moesten er moeilijke besluiten worden genomen  met 
gevolgen voor inwoners De inspanningen die echter volgden uit de bezuinigings 
ronde voor gemeente en samenleving zijn goed opgepakt.  
Ondanks deze keuzes daalde de lastendruk of bleef gelijk voor een overgroot deel 
van onze inwoners.  
Een aantal risico’s werden weggenomen of afgedekt in de algemene reserve. 
Een aantal risico’s blijven bestaan en ook daarom moeten we alert blijven op 
inkomsten en uitgaven. 
Ondanks het overschot in de begroting en de vergroting van de 
bestemmingsreserves en voorzieningen, blijft de hoogte van de Algemene reserve 
zorgelijk.  
 
Terugkijkend overheerst tevredenheid en het  resultaat mag er zijn, een sluitende 
begroting voor de komende jaren.  
Voorzichtig zijn er ook weer mogelijkheden voor nieuw beleid. 
Met name de doorontwikkeling van het basisnetwerk en de plannen voor participatie 
springen in het oog. Investeren in een goed sluitend netwerk van zorgen voor elkaar 
samen met de professionals heeft onze goedkeuring.  
 
Veiligheid is voor Lokaal Alternatief eveneens een belangrijk thema. Het is goed dat 
na jaren van verminderd toezicht in de openbare ruimte er een voorstel voor 
uitbreiding van formatie voorligt. De verbetering van de dienstverlening aan de 
inwoners van Duiven, Groessen en Loo door onder andere extra inzet op 
handhaving, evenementenveiligheid en sociaal media heeft ook onze goedkeuring  
.  
 
Het is goed te lezen dat een belangrijke opgave voor nu en onze toekomst wat meer 
in de etalage in deze begroting wordt gezet. Al jaren bezet onze gemeente een 
mooie plaats op de ranglijst duurzaamste gemeente. 
Wat minder zichtbaar was, werd toch al met bedrijven in Groene Alliantie en het DEC 
fors ingezet om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. 
Op onze inwoners zal ook een appel worden gedaan, om nu met stimulering vanuit 
het Liemers Energieloket, stappen te zetten in besparing op energie. Lokaal 
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Alternatief heeft in de afgelopen jaren hiertoe op verschillende momenten een warm 
pleidooi gehouden en ziet nu haar oproep in de plannen terug. 
Deze faciliterende rol vraagt van ons college dat zij de ruimte binnen de wet-, en 
regelgeving opzoekt, en het vraagt ruimte voor bewonersinitiatieven binnen 
bestaande financiële middelen. 
 
De transitie in het Sociaal Domein is goed ingezet. 
De forse bezuiniging van de rijksoverheid vroeg en vraagt veel van de gemeenten. 
Met een zeker in Duiven vergrijzende samenleving  zal dat tot een grotere vraag naar 
ondersteuning in zorg, en wonen leiden. 
Onvermijdelijk is dan de vraag te stellen “wat kunt u nog zelf” 
Dit zeker omdat we er altijd willen zijn voor die inwoners jong en oud die niet op een 
andere manier kunnen worden geholpen. 
Het college laat zien dat zij dit ook zeker doet. Lokaal Alternatief wil haar 
complimenteren met de positieve stappen die zij zetten in de jeugdzorg en dat ook 
nog binnen de beschikbare middelen.  
Het basisnetwerk, het sociale cement van de gemeente Duiven, moet transformeren 
en passen bij deze nieuwe wijze van organiseren. Deze transformatie zal onze 
aandacht de komende tijd voor een belangrijk deel opeisen. Het is een voortdurend 
proces. 
 
Een ander compliment dat lokaal Alternatief wil maken ziet op behoud van de 
scholen in de kernen. Dit is altijd een belangrijk speerpunt voor Lokaal Alternatief 
geweest, want scholen vormen het hart van de samenleving. Daarom willen wij het 
college en de schoolbesturen complimenteren met behoud van voldoende spreiding 
van de basisscholen in de gemeente Duiven.  
 
Voorzitter; Zo maar even een stukje tekst uit ons verkiezingsprogramma: ‘Wij vinden 
vrijwilligers heel belangrijk voor onze samenleving. Wij moeten vrijwilligers 
(organisaties) helpen hun werk zo goed mogelijk te doen. De gemeente moet 
faciliteren en mogelijkheden hiervoor creëren.” 
Dat willen we gestand doen.’ 
 
Lokaal Alternatief vindt dat er een actieve rol is weggelegd voor de verenigingen en 
betrokken inwoners. Dit geldt met name in het BOSS project en de herziening van 
het subsidie beleid.    
 
Overheidsparticipatie zit in het DNA van een lokale partij als Lokaal Alternatief, 
dichtbij, van en voor de inwoners. 
 
Voorzitter We weten dat er al verschillende pogingen zijn gedaan om flexibele 
schillen te realiseren om mooie passende initiatieven snel te kunnen faciliteren.  
Vooralsnog is alleen de stimuleringsregeling ‘Kleur uw Buurt’ werkelijkheid geworden. 
Het college vindt dat een groot separaat budget onvoldoende garanties biedt voor 
vernieuwingen. 
 Lokaal Alternatief ziet dit anders en  willen uw een voorbeeld schetsen;  Waar moet 
een inwoner terecht voor ondersteuning voor zijn of haar idee een sportieve 
ontmoetingsplek  in de buitenlucht te creeren waarvoor aanpassing van weg en 
groen noodzakelijk is? Bij BOSS of bij Openbare ruimte of bij beiden? Draagt 1  pot 
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dan niet bij aan een integrale, simpele en  laagdrempelige  oplossing voor 
uiteenlopende maatschappelijke problemen? 
Vraag; Hoe denkt het college dat toekenning snel en passend wordt georganiseerd?  
  
 
De voorgestelde plannen voor het basisnetwerk roepen wel vragen op. Vijf fte op 
voorhand ?  We kunnen niet  zo maar  instemmen met het begrote bedrag van  
€350.000,- zonder dat daar een concreet plan aan ten grondslag ligt.  
 Vraag; Graag uitleg van het college. 
 
De begrotingsmarkt heeft  ons de nodige helderheid gebracht op de technische 
vragen maar we hebben nog wat vragen en opmerkingen. 
 
Programma Bestuur 
blz. 5 en 6 Externe ontwikkelingen Economisch en Vitaal Centrum Duiven 
 
De zinsnede "Toch blijft het uitgangspunt voor Duiven MEER detailhandel op 
Nieuwgraaf" baart ons zorgen. We gaan er van uit dat deze uitbreiding op 
Nieuwgraaf binnen het hiervoor afgebakende deel blijft dat is vastgesteld in het 
bestemmingsplan.  
Vraag:  Wil het college dit toezeggen. 
Uitbreiding van dit gebied zal wat ons betreft een te grote bedreiging vormen voor het 
Vitaal centrum. Het gecreëerde kloppende hart zou dan wel eens hartkloppingen 
kunnen geven.  
 
 
blz 7 Stimulering kavel-uitgiften en reductie kosten grondexploitaties. 
 
Dit programma hebben we in het leven geroepen om de haperende gronduitgifte vlot 
te trekken. 
Vraag: wanneer kan het college concrete resultaten melden? 
 
blz.14 Ruimte geven aan de Samenleving 
 
Over dit onderwerp hebben wij enkele vragen: 
Vraag 1: Wij zijn benieuwd naar de voortgang in het onderzoek uit het aangenomen 
amendement Kleur uw Buurt- van 18 juli jl.   
Vraag 2: Waarom denkt het college dat met de inzet van een Gideonsbende het 
vinden van substantiële, structurele flexibele middelen vanaf 2017 binnen ALLE 
programma’s en budgetten wel tot resultaat zal leiden. 
 
 
Programma Maatschappij 
 
 
blz. 28 Actief verbinden 
 
Wij zien de begrote 20.000,- euro binnen actief verbinden als een stimulering voor 
initiatieven van inwoners die actief betrokken zijn bij BOSS.  
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Vraag: Hoe groot is het netwerk van verenigingen dat zich inmiddels aan de BOSS 
route heeft verbonden? 
 
blz.30  Maatschappelijke verantwoordelijkheid voor huisvesting en ondersteuning 
statushouders 
 
We hebben tot op heden geen extra huisvesting gecreëerd voor statushouders. 
Willen we aan onze taakstelling kunnen voldoen en dit niet ten koste mag gaan van 
de wachttijd voor reguliere woningzoekenden dan zullen we oplossingen moeten 
vinden. 
 
Vraag, wat zijn de redenen dat we die tot nu toe nog niet hebben gevonden en wat 
zijn op dit moment de zoekrichtingen. 
 
Programma 3 Omgeving 
 
 
blz 40 Borgen inpassing doortrekking A15 en verbreding A12 
 
Het college en het ambtelijk team zijn druk in de weer om de A15 op een zo goed 
mogelijke manier ingepast te krijgen met een zo minimaal mogelijke overlast voor 
onze inwoners. Daar zijn fikse bedragen mee gemoeid die hun vruchten afwerpen. 
 
Vraag: gaat het college alles in het werk stellen om deze kosten te verhalen op  
Rijkswaterstaat?  
 
blz 44 Aanvullende wensen 
 
In verband met de toename sloop- en asbest-meldingen is er 0,4 fte uitbreiding 
nodig. Ook omdat vanaf 2024 asbest daken verboden zijn. Vanaf 1 januari 2016 is er 
een "subsidieregeling verwijderen asbest daken". Wij vragen ons af of dit voldoende 
bekend is bij inwoners en bedrijven. 
Vraag: hoe gaat het college de inwoners en bedrijven actief op deze regelingen 
wijzen? 
 
blz 45 Ontwikkeling perspectief Rijksweg 
 
Hier worden diverse onderdelen benoemt. Lokaal Alternatief wil dat wij 
belangstellende inwoners  betrekken in dit proces zoals we eerder hebben gedaan bij 
het reeds opgeknapte deel van de Rijksweg en van Dort tot  Medler straat. 
Vraag: wil het college toezeggen dat dit ook gaat gebeuren bij dit project?  
   
blz 54 Lokale heffingen. 
 
Het college kiest er voor om de tekorten die ontstaan op het afval aanbiedstation, 
door te berekenen aan de inwoners van de gemeente Duiven. 
Hier kan Lokaal Alternatief niet mee instemmen. We hebben in 2016 afgesproken dat 
we geen tariefveranderingen zouden doorvoeren omdat we het nieuwe afvalbeleid 
pas in  2017 zullen evalueren. Wij komen hiervoor met een amendement  
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blz 79 Bewegwijzering 
Het zal u niet verbazen dat wij de paarse bewegwijzering, onderdeel van de 
snelfietsroute, erg mooi vinden. Toch is er enige ophef geweest over de kleurstelling. 
Hoe zit het nu? 
Vraag: is de kleurstelling van de borden wettelijk vastgelegd en welke kleur is dit? 
 
blz 86  
Hier staat dat de 2e fase Vitaal Centrum in 2018 verkocht gaat worden. 
Bij de behandeling van de 2e tussenrapportage is dit onderwerp ook aan de orde 
geweest. 
Vraag: is er toen door het college aangegeven dat verkoop van het pand in 2017 zou 
plaatsvinden? 
 
blz 98 Grondbeleid  
De uitgifte van bedrijven-kavels is ongeveer 2,5 hectare per jaar. De provincie  
actualiseert de behoefte aan bedrijfsterreinen. 
Vraag: wanneer kunnen wij  de uitkomsten  van deze actualisatie verwachten? 
 
Op 9 mei bespraken we in de raad de Waardering Strategische Gronden. Daar 
benoemden we ook gronden en woningen die voor verkoop in aanmerking komen. 
Vraag: zijn er al van deze percelen verkocht? Zo ja, welke? 
 
Onze fractie vindt deze begroting duidelijker en beter leesbaar dan vorigen. 
Ambtenaren en college, hartelijk dank voor jullie inspanningen daarvoor. Wel blijven 
we voorstander van een hardkopie.  
Dank jullie wel raadsleden van coalitie-, en oppositiepartijen voor de bijzonder 
prettige samenwerking in de afgelopen tijd. We kijken uit naar de voortzetting hiervan 
in het komend jaar. 
 
 
Voorzitter dit in eerste termijn. 


