
 
 

Begroting 2014 – 2017. 

 Algemene beschouwingen – Lokaal Alternatief  

Voorzitter, voor Duiven dient zich door bezuinigingen van de rijksoverheid en gedecentrali-
seerde taken met efficiëntie kortingen een nieuwe financiële werkelijkheid aan, vooral voor 
de jaren na 2014. 
 
De begroting 2014 is sluitend en het siert het college dat nu al zoveel mogelijk het principe 
nieuw voor oud is gehanteerd in dit begrotingsvoorstel dat nu voorligt. 
De kennisgeving om een aantal investeringen opnieuw te laten wegen in het licht van het 
totaal van de bezuinigingen die gerealiseerd moeten worden is een wijs voorstel. 
Dit college heeft gewerkt aan stabiliteit en heeft niet geschroomd lastige dossiers die vaak 
jarenlang geen prioriteit kregen aan te pakken en daarnaast de vaart te houden in lopende 
projecten. 
 
Het getuigt van daadkracht en het is bijna onvermijdelijk dat daarbij op sommige momenten 
ook sprake is van emotie en enige spanning. 
Het dossier voetbalkooi is naar een oplossing gebracht en er is tevredenheid over de nieuwe 
voorziening.  
 
In een moeilijke economische tijd zijn we erin geslaagd de realisatie fase 2 van ons vitaal 
centrum te starten. 
 
Het Duivense hart zal vitaler zijn voor ondernemers en onze inwoners en dat bieden wat 
allang gemist werd, een actief en gezellig dorpshart. 
De decentralisaties worden vanuit een lokale agenda en visie samen met de gemeenten in 
de regio Arnhem voortvarend opgepakt. Binnen de onduidelijkheid vanuit Den Haag geen 
gemakkelijke opgave die nog veel inspanning zal vragen in de komende jaren. 
Het positief jongerenbeleid legt mede de basis voor een goed pedagogisch klimaat waarbin-
nen jongeren veilig kunnen opgroeien, hun talenten maximaal kunnen ontplooien en zich tot 
gelukkige burgers ontwikkelen. Jongeren doen ertoe en het is goed dat Duiven weer een 
jongerenraad heeft. 
 
Jongeren hebben het niet makkelijk in deze economisch slechtere tijden. Betaalbare woon-
ruimte is schaars en veel jongeren vertrekken daardoor uit onze gemeente. Voorzitter wij 
komen met een motie om mogelijkheden te creëren voor collectief particulier opdrachtge-
verschap woningbouw. 
 
Het accommodatiebeleid zorgt ervoor dat bij de beperktere middelen in de nabije toekomst 
de hoge kwaliteit van onze accommodaties geborgd blijven door effectiviteit en efficiëntie te 
vergroten. Dit primair in het belang van de verenigingen en vrijwilligersorganisaties. 
De verkenning vrijetijdseconomie heeft het belang van recreatie en toerisme voor Duiven 
duidelijk gemaakt.  



 
 

Ondernemers bij elkaar gebracht waardoor geweldige nieuwe initiatieven ontstonden in het 
afgelopen jaar. Het draagt zowel in fte’s als omzet significant bij aan onze economie. 
Voorzitter Duiven blijft de economische motor van de regio Liemers. 
 
De dorpsvisies in Groessen en Loo laten zien dat er een enorme betrokkenheid en kracht 
vanuit de samenleving komt om de eigen sociale en fysieke omgeving leefbaar te houden en 
te verbeteren. Loslaten en vertrouwen geven zijn daarbij eigenschappen die een dichtbij 
overheid moet hebben. Daarom een grote pluim voor de vele vrijwilligers die zich inzetten 
voor het neerzetten van de diverse deelplannen.  
 
Voorzitter de organisatieverandering naar een “duidelijk en dichtbij” gemeente zal in de ko-
mende jaren nog duidelijker vorm moeten krijgen in de samenleving. In een korte tijd werd 
nagenoeg op eigen kracht dit complexe traject doorlopen waarvoor een compliment aan de 
ambtelijke organisatie. 
 
Voorzitter het hoeft nauwelijks toelichting dat Lokaal Alternatief als lokale partij voor de 
menselijke maat kiest. Mensen maken een samenleving. 
Het failliet van de grootschalig georganiseerde bedrijven, instelling en scholen wordt nage-
noeg dagelijks aangetoond. Onbeheersbaar, inefficiënt, fraude gevoelig, kostenverhogend 
en ver af van de mens waarvoor producten of diensten moeten worden geleverd. 
Voorzitter het nieuwe groot is klein. 
 
Lokaal Alternatief heeft een duidelijk standpunt in de herindelingsdiscussie in de Liemers. 
Lokaal Alternatief is tegen één grote Liemers, tegen een jarenlange dans om banen in de 
nieuwe organisatie, tegen de enorme frictiekosten, tegen het verlies van de eigen identiteit, 
tegen hogere kosten voor onze burgers. 
 
Lokaal Alternatief is vóór goede samenwerking in de Liemers en de regio Arnhem, Duiven 
was en is een loyale partner in de Liemers.  
Voorzitter deze samenwerkingszin is ook prominent aanwezig in de viering van Duiven 200 
jaar gemeente. 
Een groot aantal evenementen werd onder dit thema geplaatst en met als hoogtepunt het 
bezoek van het koninklijk paar kunnen we terugzien op een fantastisch evenementen jaar. 
 
Voorzitter, t.a.v. de begroting wil Lokaal Alternatief nogmaals aandacht vragen voor het tij-
dig beschikbaar stellen van de begroting, ondanks de aangenomen motie tijdens de laatste 
raadsvergadering. Juist met de komende bezuinigingen is het van belang dat de raad vol-
doende voorbereidingstijd heeft om te komen tot zorgvuldige beslissingen.  
Voorzitter er is goed werk geleverd echter Lokaal alternatief heeft toch nog  een aantal vra-
gen bij de begroting 
 
 
 
 
 



 
 

Ten aanzien van twee onderwerpen hebben wij nog enkele vragen aan het college:  
-  De Liemerse Uitdaging dit initiatief past helemaal in deze tijd. Het stimuleert verbin-

dingen tussen bedrijfsleven, overheid en burgers, waar we juist zo naar op zoek zijn. 

Het is een vorm van maatschappelijk betrokken ondernemen en erg belangrijk dat 

we dat lokaal vorm geven. Lokaal Alternatief kan zich dan ook vinden in het oprichten 

van een Liemerse Uitdaging. Voorzitter, wij vinden het echter van groot belang dat 

het een Liemerse Uitdaging wordt. De gevraagde 10.000 euro willen wij wel reserve-

ren, maar wel onder de voorwaarde dat alle andere gemeenten ook meedoen en fi-

nancieel bijdragen, Vraag; kan het college dit toezeggen?  

- Sporthal De Spelleward : Er is geen geld om een nieuwe sporthal te bouwen en we 

hebben straks een capaciteitsprobleem, als de Spelleward gesloopt wordt.  

Lokaal Alternatief vindt het belangrijk dat er gekeken wordt naar optimaal gebruik 
van de sportzalen en sporthallen en dat er draagvlak wordt gecreëerd bij verenigin-
gen om met elkaar te kijken/zoeken naar een passende oplossing. Vraag; kan  het 
college toezeggen dat zij  extra aandacht geeft  voor  een tijdige oplossing voor het 
probleem dat gaat ontstaan met de sloop van de Spelleward medio 2016.  
 

Voorzitter , dan nog enkele vragen / opmerkingen m.b.t. de programma’s:  
 
5. Onderwijs en jeugd  
Het behoud van de basisscholen in Groessen en Loo is voor Lokaal Alternatief een ontzet-
tend belangrijk onderwerp. Natuurlijk maken we ons zorgen over de teruglopende leerlin-
genaantallen maar we gaan ervan uit dat hiervoor voldoende aandacht is en dat het voort-
bestaan niet in gevaar komt.  
Voorzitter, t.a.v. de nieuwbouw  Vestersbos en de door ons gestelde eis dat er dan ook een 
station in Zevenaar-Oost zou komen spreken wij ons ongenoegen uit! Door het nieuws van 
de stadsregio lijkt het erop dat het station er niet voor 2020 komt. VMBO leerlingen moeten 
voor technische opleiding nu of helemaal op de fiets naar Zevenaar of met de trein naar 
Arnhem, daar maken we ons grote zorgen over. Vraag; Hoe ziet het college dit?  
 

6. Vrijetijdsbesteding  

Opmerking: Voorzitter in 2015 treedt een nieuwe wet in werking m.b.t. de biblio-

theekvoorziening.  blz.46  Hoe moeten we deze ontwikkelingen zien? Is dit dan nog 

Liemers breed? Of moet Duiven alleen voor zich zelf gaan zorgen? De verwachting is 

dat eind oktober begin november er meer duidelijkheid is over de financiële gevol-

gen.  Vraag;  Is daar inmiddels meer over bekend?  ? 

 

 

 



 
 

7. Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening  

Opmerking: Voorzitter blz. 57 werk. 
Lokaal Alternatief vraagt zich af hoe het met het service team gaat? Is hier ook sprake van 
doorstroming naar vast werk? Zo,ja, hoeveel mensen vanuit het service team hebben een 
vaste baan gekregen?  
Voorzitter, dan t.a.v. het stationsgebouw. We hebben hier al vele antwoorden op gekregen 
maar niet het antwoord op onze primaire vraag: bij de begroting van 2013 heeft Lokaal Al-
ternatief aangegeven dat wij de verbouwing erg kostbaar vonden. De wethouder heeft toen 
aangegeven dat er diverse toezeggingen waren gedaan voor de financiering in plaats dat 
Duiven dit op zou moeten hoesten. Vraag; Zijn deze financiële toezeggingen inmiddels bin-
nen?  

8. Milieu 

Opmerking: Voorzitter In het kader van de WABO taken zou uiterlijk 1 oktober een plan van 
aanpak aan het college worden voorgelegd. 
 Vraag;  Is dit gelukt? En is dit ook Liemers breed of breder? 
 

9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting  

Voorzitter Lokaal Alternatief maakt zich ernstig zorgen over de verkoop van industriegron-
den en daarmee de uitblijvende opbrengsten. 
 Vraag;  Is er op korte termijn kans dat er ook gronden verkocht gaan worden?   
 
Vraag; Voorzitter kunt u aangeven  wanneer we in 2014  de geactualiseerde structuurvisie 
tegemoet kunnen zien?  
 
Opmerking:  blz.75 ontwikkelingen  
Voorzitter Lokaal Alternatief heeft een amendement ingediend en deze is ook aangenomen 
dat burgers-bedrijven in het buitengebied die moeten wijken voor de A15 een herbouw mo-
gelijkheid behouden. We willen dit hier nog eens extra benadrukken!   
Blz. 81, Voorzitter  voor de herijking en continuering prestatieafspraken met Vivare 2014 – 
2018 worden de kosten geraamd op € 15.000. op pagina 83: wordt als aanvullende oplossing 
geopperd om samen met Westervoort dit op te pakken en in eigen beheer te doen waarbij 
dit geen financiële gevolgen heeft. Een dergelijke mogelijkheid mag niet onbenut gelaten 
worden, maar het blijkt dat er met Westervoort hierover nog  geen contacten zijn opgeno-
men. 
 Vraag; wanneer wordt dit met Westervoort besproken? 
 
Algemene dekkingsmiddelen 
 
Opmerking: Voorzitter blz. 85 Nieuw beleid. Nieuwe belasting of te wel reclamebelasting 
voor het centrum van Duiven (OCD). Hoewel wij het woord belasting niet goed vinden klin-
ken, zijn wij wel voorstander van een heffing om op deze manier te zorgen voor een brui-
send centrum met activiteiten waar alle ondernemers baat bij hebben. Wij zien te zijner tijd 
het voorstel wel verschijnen. 



 
 

T.a.v. de toeristenbelasting: hier hebben we vragen over gesteld en we kijken uit naar de 
beantwoording die vandaag plaats zal vinden, aldus de toezegging van de wethouder.  
Voorzitter, tot slot nog een opmerking t.a.v. de kennisgeving betreffende het opschorten van 
de projecten: Lokaal Alternatief stelt zich op het standpunt dat de voorgestelde oplossings-
mogelijkheden terug dienen te komen in de commissies.  
 
Tot zover in de 1e termijn!  
 


