
Beschouwingen PvdA Begroting 2020 

Voorzitter, we leven in een tijd van wankel evenwicht. Ik denk dat 

iedereen voelt dat we leven in een scharniertijd. Een scharniertijd waarin 

veel onzekerheid heerst. Waar we voorheen ons nog wel eens 

permitteerden wereldproblemen, hier in onze Achterhoek, in ons 

Winterswijk te bekijken als de ver van mijn bed show, wordt steeds 

duidelijker dat de grote uitdagingen van onze wereld ook lokale 

uitdagingen zijn. Ze liggen in deze kanteltijd van wankel evenwicht 

gewoon op de drempel van ons dorp, de buurtschappen, het 

buitengebied, op en zelfs over de drempel en alle inwoners van onze 

gemeente.  

 

Of het nu gaat om financiële zekerheid, het voortbestaan van winkels, 

vluchtelingenproblematiek, vervuiling van de lucht, de bodem en onze 

woonomgeving, de transitie naar nieuwe energie; het zijn stuk voor stuk 

problemen die spelen op wereldschaal; problemen die te maken hebben 

met wankel evenwicht en kanteling naar een andere tijd en werkelijkheid. 

 

Voorzitter, met pijn in het hart ziet de PvdA aan hoe we in de 

samenleving bij deze Grote Kwesties steeds meer tegenover elkaar komen 

te staan. Terwijl naar onze mening juist heel vaak een gezamenlijk 

streven voorop staat. Wat eigenlijk iedereen wil is namelijk dit: een 



wereld waarin onze kinderen en hun kinderen gezond en veilig kunnen 

opgroeien. Een wereld waarin onze kinderen en hun kinderen zich ten 

volle in hun eigenheid kunnen ontplooien. 

 

Om dit te bereiken moet we niet tegenover maar naast elkaar staan. Dat 

geldt in onze gemeente ook in overdrachtelijke zin. Je kunt natuur en 

Natura 2000 zetten tegenover het belang van onze boeren. Veel 

productiever is het om sámen te bekijken hoe beide belangen kunnen 

worden gediend. Ten behoeve van onze kinderen en hún kinderen. Of het 

nu gaat om boeren, burgers of buitenlui: alle generaties hebben recht op 

een goed bestaan in een gezonde en veilige omgeving. En met die 

omgeving is echt iets aan de hand. Ik noem vaak het volgende voorbeeld. 

Als je vroeger met je auto in het seizoen door Nederland reed, zat je 

voorruit in een mum van tijd vol insecten. Als ik als jongetje door de stad 

Groningen struinde, kon ik uren kijken naar bossages waarin niet enkele 

maar honderden vlinders af en aan vlogen. Voorzitter, ik maak dat niet 

meer mee. Dat geeft te denken. Het belang om een bestaan op te bouwen 

als jonge Winterswijkse boer die in de voetsporen treedt zijn voorgangers 

móet verenigd worden met doelstellingen op het van een gezonde natuur: 

de twee kunnen simpelweg niet zonder elkaar. 

 

 



 

 

 

 

Voorzitter, dat wil de PvdA even kwijt bij de voorliggende Begroting 

2020. Die is misschien wel meer dan ooit een weerspiegeling van de 

globalisering. De thema's die de wereld bezighouden, zijn belangrijke 

Winterswijkse vraagstukken. Ik noem de strijd tegen armoede, de 

inclusie agenda, de energietransitie, natuurbehoud, behoud van 

werkgelegenheid, duurzaamheid.  

 

Voorzitter, wij kunnen ons meer dan volledig vinden in de inhoud en 

keuzes die voor 2020 zijn gemaakt.  

 

Enkele vragen en opmerkingen heeft de PvdA nog wél: 

 

- Als PvdA hebben wij compassie met mensen die extra aandacht goed 

kunnen gebruiken. Het spreekt dus vanzelf dat wij blij, erg blij zelfs, zijn 

met twee grote opgavegerichte doelstellingen: de aanpak van de armoede 

in de gemeente en de inclusie agenda die ervoor moet zorgen dat 

iederéén volop kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.  

 



5 vragen in dit kader: 

1. (Eventueel voorbeeld statushouders noemen)  

De gemeenten in Nederland hebben zichzelf de opdracht gegeven werk te 

bieden aan mensen die, zoals dat heet, een afstand hebben tot de 

arbeidsmarkt. Hoe staat het met het streven om mensen uit deze 

doelgroep bij de gemeente aan de slag te helpen? 

 

2. Tweede vraag. De opdracht Armoedevrij Winterswijk in 2040 stelt ons 

voor een mooie opgaves. Gelukkig staan alle neuzen dezelfde kant uit en 

lijkt iedereen in de gemeente bereid tot grote inspanningen. Wij vragen 

ons af in hoe het college organisaties die wat verder op afstand staan, 

zoals bijvoorbeeld de Stadsbank, mee krijgt in dit beleid. 

 

3. Er is een nieuwe systematiek voor het Onderwijsachterstandenbeleid.  

We hebben begrepen dat de gelden afnemen, omdat het opleidingsniveau 

van de ouders gemiddeld is toegenomen. Wij willen graag weten of en zo 

ja welk effect dit op het Onderwijsachterstandenbeleid in Winterswijk?  

 

4. Hoe staat het met de Klijnsmagelden? Wij begrijpen wij goed dat ze in 

zijn toegevoegd aan de bijzondere bijstand? Kunt u iets zeggen over waar 

ze direct of indirect aan besteed worden? 

 



5. Steeds meer taken op het gebied van zorg zijn gedecentraliseerd naar 

de gemeente. Vaak vond deze decentralisatie plaats op basis van oude en 

dus te lage budgetten. In tegenstelling tot veel andere gemeenten, die 

bijvoorbeeld kampen met tekorten op Jeugdzorg en Thuiszorg, lijkt 

Winterswijk nog aardig uit te komen met zijn budgetten. Kan de 

wethouder aangeven of dit ook in de nabije toekomst het geval zal zijn? 

 

Verder hebben we op het sociale vlak nog vragen over SDOA: 

- Kan de wethouder ons al een inkijkje geven hoe de genoemde 

doorontwikkeling van SDOA handen en voeten krijgt? 

- Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de verdeling van de 

bijdragen per gemeente, en onze gemeente in het bijzonder, voor wat de 

SDOA betreft, bijdragen richting heden én verleden natuurlijk. 

 

 

Dan nog enkele specifieke Begrotingsvragen: 

 

- Betaalbaar wonen is voor de PvdA een belangrijk thema. Wij hebben 

natuurlijk al twee Politieke Fora gehad over de komende Woonvisie en 

met de Woonplaats. Kan het college al een tipje van de sluier oplichten 

met betrekking tot de toekomstige woningbehoefte en -bouw? 



- We spreken morgen in de reguliere vergadering over het Energiefonds? 

Wordt dit fonds in de Begroting verwerkt en zo ja, hoe dan?  

- Hetzelfde geldt in zekere zin ook voor de Spoorzone. Kan de wethouder 

een toekomstscenario schetsen van de ontwikkelingen in dit gebied? 

- Blij zijn wij met de inspanningen van de wethouder op het gebied van 

de werkgelegenheid: een goede zaak dat het college een actief beleid voert 

ten aanzien van bedrijfsterreinen. Naar aanleiding hiervan de vraag: 

wanneer slaan we met onze Duitse collega’s de eerste paal bij Gaxel? 

 

En dan de moties en amendementen; inhoudelijk zullen we daar 

donderdag op reageren. Met het oog op de duidelijk waarneembare 

toename van hout- en pelletstook, dient onze partij in elk geval een motie 

in over de gemeentelijke voorlichting over houtstook. Wel hebben we nog 

een vraag over een motie die we precies een jaar geleden wilden 

indienen. De collega raadsleden waren enthousiast maar omdat de 

wethouder hem overnam konden we hem verscheuren. De wethouder zei 

destijds toe in mei, mei 2019, te komen met een voorstel. Nu zijn wij van 

de PvdA erg geduldig, maar toch nu even de vraag: hoe staat het met de 

jaarlijkse award voor Winterswijks poptalent? 

 

Voorzitter; afsluitend. 



De PvdA is zonder meer uiterst tevreden met deze eerste Begroting van 

het nieuwe college. Het stuk leest trouwens ook als een trein, dat mag 

ook wel eens gezegd worden. 

Verder voorzitter 

Is mijn dank groot dat ik namens de sociaaldemocraten deze eerste 

termijn in alle democratische vrijheid heb mogen uitspreken. 

 

 

 

 

 


