Nieuwsbrief februari 2022
Er wordt hard gewerkt! In deze nieuwsbrief leest u meer over de verkiezingscampagne “Samen zijn
we Buren”. Via social media heeft u al filmpjes voorbij kunnen zien komen, in het Kontakt verschijnen
advertenties en persberichten. De Fruitbode heeft een speciale verkiezingskrant, de website
https://www.samenzijnweburen.nl draait, met daarop alle informatie; kortom we zijn via die kanalen
druk bezig. Er zijn bijeenkomsten geweest en de debatten zijn gestart… we zijn op stoom! De
bijeenkomst met de agrariërs op 28 januari jl was een succes (toen helaas nog digitaal) en de
bijeenkomst over wonen, georganiseerd door CDA Buren, CDA senioren Gelderland en CDA
Rivierenland kon gelukkig in het dorpshuis het Klokhuis in Maurik plaatsvinden. Van beide
bijeenkomsten is elders in deze nieuwsbrief een kort verslag opgenomen.

Uit de fractie: Monique Bettink-Pierik
Pilot kleine windmolens
De laatste raadsvergadering van deze periode
was op 22 februari. In die raadsvergadering
werd de pilot kleine windmolens
getorpedeerd door Gemeentebelangen en
VVD. Erg jammer, vindt het CDA Buren en
onbegrijpelijk. Als je tenslotte als raad zelf om
het uitwerken van een pilot vraagt, dan is het
op zijn minst raar te noemen dat je in de
raadsvergadering pas meldt dat je het toch
niet wilt.
De tegenstem van VVD en Gemeentelangen
komt over als of deze twee partijen anders
denken over het groen, het agrarisch en
landschappelijk willen houden van het
platteland van de gemeente Buren. De
energiekosten voor agrariërs moeten tenslotte
omlaag als zij hun boterham willen blijven
verdienen (en dus meld en andere producten
voor de stedelingen willen blijven
produceren). De mogelijkheid om met een
kleine windmolen in de eigen energiebehoefte
te voorzien en als er meer energie vrijkomt
omwonenden daar eventueel van mee te
laten profiteren was nou net wat er met deze
pilot uitgezocht had kunnen worden. Zonder
toekomstbestendige (agrarische) bedrijven
geen behoud van ons groene en duurzame
Burense landschap! Jammer, jammer!

https://www.cdaburen.nl

Op SRC heb ik in een interview uitgelegd wat
er gebeurde en ook aangegeven wat de stand
van zaken met betrekking tot grotere
windmolens is. Dit interview kunt u via deze
link bekijken: https://fb.watch/bpA7ebWTqn/
Grip op Avri
In dezelfde raadsvergadering werd de
zienswijze op de kadernota en de
discussienota van de Avri besproken. In de
discussienota wordt aangegeven hoe de Avri
om wil gaan met het enorme tekort dat door
de verlaging van de rekenrente en het niet
daarvoor al overdragen van de stortplaats is
ontstaan. CDA Buren heeft aangegeven in de
wel heel rooskleurige berekening van de Avri
(waarin op 4 van de 6 uitgangspunten van de
provincie voor de overdracht afgeweken
wordt) een enorm risico te zien en heeft
daarom in een amendement op de zienswijze
opgeroepen om de Avri in de begroting voor
2023 zolang de provincie niet akkoord gaat
met die afwijkingen, in de financiële paragraaf
een risico op te nemen voor het verschil
tussen wat de Avri berekent heeft en wat de
provincie aangeeft. Het mag niet zo zijn dat
door wederom verkeerde inschattingen en het
niet communiceren met de provincie de
gemeenten weer met een enorm tekort
kunnen komen te zitten. Het amendement is
unaniem aangenomen door de raad. In de
bijlage Intergemeentelijke samenwerking leest
u meer over gemeenschappelijke regelingen

https://www.facebook.com/cdaburen/

https://twitter.com/CDABuren
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en de bijeenkomst die het CDA (Buren /
bestuurdersvereniging / Rivierenland) wil
organiseren voor de raadsleden om beter
beslagen ten ijs te komen.
Uitstel Omgevingsvisie
U heeft het al kunnen lezen, de behandelingen
van de omgevingsvisie in de raad is uitgesteld
tot na de verkiezingen. Op de ontwerp
omgevingsvisie waren 130! Zienswijzen
ingediend. Het is mooi om te zien hoe de
inwoners van de gemeente Buren betrokken
zijn bij hun gemeente en hun leefomgeving.
Natuurlijk was dit aantal zienswijzen niet
voorzien. Onduidelijkheden in definities,
kaarten die meer vragen dan antwoorden
opriepen, een proces dat aandacht vereist en
niet met stoom en kokend water nog even
snel door de raad heen geloodst mocht
worden. Reden voor mij als voorzitter van de
raadswerkgroep Omgevingsvisie om aan te
geven dat behandeling van de Omgevingsvisie
dus niet meer in deze raadsperiode plaats kon
vinden. Organisatie en college was dezelfde
mening toegedaan en daarom is de
behandeling van de omgevingsvisie uitgesteld
tot waarschijnlijk juni van dit jaar. Er heeft op
24 februari een inwonersavond
plaatsgevonden voor inwoners die een
zienswijze ingediend hadden. Deze was met
meer dan 100 digitaal aanwezige inwoners
zeer goed bezocht. In de aanloop naar de
behandeling in de raad zal er nog een
inwonersavond georganiseerd worden, maar
nu met de nieuwe raad. Inwoners die van
mening zijn dat hun zienswijze onvoldoende in
de omgevingsvisie terechtgekomen is, kunnen
dan een beroep op raadsleden doen om daar
nog verandering in aan te brengen.
Sebava (Knorhof), voorbereidingsbesluit
Wanneer iemand mij in de afgelopen tijd
vroeg waarom de gemeente Buren niet iets
aan de situatie met betrekking tot de Knorhof
(stalbrand 2017) deed, dan was het antwoord
altijd dat we dat niet konden. Een vergunning
die niet door de gemeente afgegeven wordt,
https://www.cdaburen.nl

kan ook niet ingetrokken worden door een
gemeente. Als de provincie beslist, dan gaan
wij er dus niet over. Waar we wel over gaan is
het bestemmingsplan, maar dat kun je niet
maar zo wijzigen. Daarnaast heeft natuurlijk
iedereen het recht om terug te bouwen wat je
had. Als uw huis afbrand, dan mag u tenslotte
ook herbouwen.
Wat is er dan nu anders? In de afgelopen jaren
heeft Sebava bij de provincie Gelderland een
aanvraag gedaan voor een nieuwe vergunning.
In dat proces is het Sebava niet gelukt om die
aanvraag sluitend te krijgen. Aanleveren van
stukken, een degelijke onderbouwing van het
aangevraagde, ondanks meerdere
mogelijkheden lukte het Sebava blijkbaar niet
om te voldoen aan de eisen met betrekking
tot het aanleveren van de juiste informatie. De
provincie besloot daarop de
vergunningsaanvraag niet in behandeling te
nemen. Dat is dus wat anders dan een
afwijzing.
En dan is er ineens een situatie ontstaan
waarin er geen bedrijvigheid is, er geen
vergunning is en er geen vergunningsaanvraag
loopt. Dat is het moment waarop een
gemeenteraad wél iets kan doen. Namelijk
een bestemmingsplan op slot zetten door een
voorbereidingsbesluit te nemen. Een
voorbereidingsbesluit maakt het voor een
periode van een jaar (eventueel te verlengen)
onmogelijk om nieuwe aanvragen in te
dienen. In dat jaar kan een gemeenteraad een
wijziging van het bestemmingsplan
voorbereiden. En dat is de beslissing die de
gemeenteraad op 11 februari genomen heeft.
En nu dan? Sebava kan in bezwaar gaan tegen
de beslissing van de provincie om de aanvraag
niet in behandeling te nemen. Als Sebava
daarin in het gelijk gesteld wordt, dan mogen
ze gewoon verder met hun aanvraag en doet
de beslissing van de gemeente over het op
slot zetten van het bestemmingsplan er niet
toe. De aanvraag was tenslotte ingediend
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onder het ‘oude’ bestemmingsplan. Wordt
Sebava niet in het gelijkgesteld in een
bezwaar, dan mag er een jaar lang in ieder
geval niets aangevraagd, gebouwd of
anderszins gebeuren op de plek waar de
Knorhof stond.
De gemeente kan nu het proces starten om te
komen tot een gewijzigd bestemmingsplan.

Uit het bestuur: Jannie van den HulOmta
Vraag waarmee we momenteel ook als
Bestuur nogal eens worden geconfronteerd is
die naar de verbinding van lokaal met
landelijk: Is het belangrijk om lid te zijn van
een partij met landelijke binding? Mag ik
daarvan zeggen dat het een groot goed is tot
een landelijke partij te behoren. Handig omdat
je tot een familie behoort. Je bouwt samen
een huis; het hebben van korte lijnen met Den
Haag (en Arnhem) vergroot de kwaliteit van
de lokale democratie. Wel moeten we ook
leren van de snelheid waarmee lokale partijen
vaak kunnen reageren op plaatselijke
ontwikkelingen. Maar de onderwerpen zoals
momenteel n.a.v. het regeerakkoord spelen,
verhoging uitkeringen gemeentefonds,
verbetering jeugdhulpverlening, uitkeringen
als minimumloon, bijstand en AOW koppelen,
zijn landelijke thema’s met heldere
consequenties op plaatselijke/gemeentelijk
terrein en zonder ‘Samen zijn we sterk’ komen
we er niet? We moeten samen een team van
sterspelers vormen, een hechte groep; alleen
dan kan er gewonnen worden. Niet ik maar
wij! Onze (nieuwe?) levenswijze? Nee toch,
niks nieuw toch? Toch dicht aanliggend tegen
ons christendemocratisch denken over de
samenleving en onze mensvisie? We gaan
toch pas leven als we weten dat anderen om
ons geven? Daarom ook bij de behandeling
van het regeerakkoord vanuit Heerma namens
https://www.cdaburen.nl

Dit moet uiteraard in overleg met de eigenaar
van het stuk grond. Wijzigt de gemeenteraad
de bestemming en levert dat een
waardevermindering van de grond op? Dan
heeft de eigenaar recht op planschade, een
vergoeding van het verlies dat optreedt. Wat
dat eventueel gaat kosten is op dit moment
nog niet duidelijk, maar daar gaat de nieuwe
raad zich over buigen.
de CDA fractie: als rode draad in de inbreng
voor het debat over de regeringsverklaring
‘niet ik maar wij!”: de CDA boodschap voor
een beter Nederland. Ook de boodschap,
waarin hij ook de hand in eigen boezem stak
en zoals door hem geuit in de uitzending van
Buitenhof zondag 13 febr. ll. -: alle partijen zijn
besmet met de in de jaren 90 in zwang
geraakte gedachte dat het individu veel meer
kan en de markt het oplost; een omvangrijke
overheid zou niet nodig zijn! Nu weten we dat
nodig is een strikte, eerlijke en
ondersteunende overheid! Om daar weer
terecht te komen -woorden van Heerma- gaat
tijd overheen! Intussen hebben diverse
partijen, ook het CDA kiezers verloren . ‘Meer
wij en minder ik , en ook minder markt’
moeten ervoor zorgen dat samen en
verbinden weer als werkwoorden doordringen
in de politiek en de democratie Er is zicht op
‘het anders doen van de dingen’. Daarom heb
ik ook vertrouwen in de verkiezingsuitslag
voor het CDA Buren: samen zijn we Buren : de
17 kernen samen de gemeente vormend;
maar ook samen met de CDAvertegenwoordigers in de Gelderse Staten en
de Tweede- en Eerste Kamer verkozenen!
Oproep om te stemmen
Natuurlijk roepen we u allen dus op om op 14,
15 of 16 maart 2022 te stemmen; u krijgt uw
stempas thuisgezonden. Daarin is aangegeven
hoe u zélf uw stem kunt uitbrengen en waar,
dan wel hoe u bij volmacht kunt stemmen en
hoe dan te handelen. Komt u daar niet goed
uit? Bel met een van onderstaande
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bestuursleden, zij willen u graag uitleg geven.
En heeft u geen vervoer: bel dan ook; dan
wordt er voor een van de dagen een afspraak
met u gemaakt en wordt u opgehaald, naar
het stembureau gereden en weer
thuisgebracht!
Jannie v.d. Hul: 06-40122891,
Engelina van Steenbrugge: 06-23339629
Hedy Bouman: 06-18547298
Ook roepen wij u op; probeer uw buurvrouw,
uw (klein-)kinderen, een vriend(in), iemand in
uw straat wonend, met vergelijkbare inzichten
omtrent de toekomst van onze omgeving,
omtrent ‘meer wij en minder ik’ zover te
krijgen dat die persoon ook zijn of haar stem
uitbrengt op het CDA Buren, op: Samen zijn
we Buren!
Ledenwerving
Tenslotte, ook hier een oproep om het aantal
leden in de gemeente Buren uit te breiden.
Dienaangaande kwam onlangs uit landelijk de
nieuwe folder; ik meen er goed aan te doen
die hier integraal op te nemen. Men is al lid
voor € 19,50 tot en met 1 januari 2023 en als
jongere tot 30 jaar al voor € 5,--. Kijk op de
site van het CDA voor meer informatie.

Van het campagneteam
We zijn al een aantal weken bezig met de campagne. Vanwege Corona vindt deze hoofdzakelijk
digitaal en in de kranten plaats. Wilt u meehelpen en heeft u bijvoorbeeld een facebookaccount,
twitter of instagram? Deel dan zoveel mogelijk de berichten die geplaatst worden. Social Media van
CDA Buren zijn:
Facebook: https://www.facebook.com/cdaburen
Twitter: @CDABuren
Instagram: cdaburen
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnu4-6E7sdLjFmYHx3pB9FQ
Vraagt iemand u naar het verkiezingsprogramma of de standpunten van CDA Buren? Deel dan onze
campagnewebsite: https://www.samenzijnweburen.nl en neem natuurlijk zelf ook een kijkje op de
site!
Als we zoveel mogelijk delen, bereiken we ook zoveel mogelijk mensen!
HELP
Alle leden hebben een bericht ontvangen vanuit het bestuur. Als campagneteam ondersteunen we
deze oproep van harte: we hebben uw hulp nodig! Kom een poster en A6 flyers ophalen om te
verspreiden. Het campagneteam kan dit niet alleen!
In de bijlage vindt u een overzicht van de uitingen die we tot nu toe hebben gedaan.
Planning debatten
Een tweetal debatten hebben al plaatsgevonden: het debat SRC/Gelderlander en het jongerendebat
dat op 25 februari gehouden werd. Peter van Dijk heeft het CDA Buren voortreffelijk
vertegenwoordigd in het jongerendebat, Monique deed natuurlijk hetzelfde in het lijsttrekkers debat
van SRC/Gelderlander.
Beide debatten zijn terug te zien: kijk op https://samenzijnweburen.nl/index.php/debatten voor
linkjes naar uitzendingen en voor onze standpunten met betrekking tot de stellingen waarover
gedebatteerd wordt.
Het eerstvolgende debat is het duurzaamheidsdebat dat georganiseerd wordt door EcoBuren (met
name omdat CDA Buren hun op het idee bracht dat te doen): maandagavond 28 februari vanuit de
kerk in Zoelmond. Meekijken kan via: https://youtu.be/YBgMumPTlG8 het debat start om 19.30 uur.
Voor CDA Buren zal Thomas Jansen als woordvoerder optreden. Wij wensen Thomas heel veel succes
en vertrouwen erop dat hij de andere deelnemers aan het debat van wat nieuwe inzichten zal
voorzien.
Daarna volgen nog een aantal debatten:
Datum
2 maart:
7 maart:
10 maart:

Onderwerp/organisatie door
LTO de Betuwe in samenwerking met Tree Center
Opheusden
Sport, Bewegen en Vitaliteit
Burense Sport Coöperatie
verkiezingsdebat Beusichem Leeft

Namens CDA Buren aanwezig
Monique Bettink-Pierik
Monique Bettink-Pierik
Monique Bettink-Pierik

Op 14, 15 en 16 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, een stem voor CDA
Buren is een stem voor verbinding, voor constructieve bijdragen en natuurlijk een stem voor
“Samen zijn we Buren”.
Help ons mee om de verkiezingen tot een succes voor CDA Buren te maken!

Kort verslag Bijeenkomst met Agrariërs
Ca. 60 personen waren digitaal aangehaakt bij
de bijeenkomst waarin stellingen waren
voorbereid door Derk Boswijk, woordvoerder
CDA tweede Kamerfractie, Peter Drenth,
gedeputeerde Gelderland, Ton Miltenburg,
lijsttrekker West Betuwe en voorzitter LTO
West Betuwe, Gerard van den Anker,
Voorzitter NFO en directeur tuinbouwveiling
Zaltbommel en Jan Kottelenberg, voorzitter
Laanboompact en burgemeester Neder
Betuwe en onze eigen Joost van den Anker,
burgerraadslid en kandidaat as.
gemeenteraadsverkiezingen. Na de
inspirerende opening door Ada Boerma met
woorden van Augustinus ’wij zijn de tijden’ en
‘de tijden dat zijn wij en zoals wij zijn zijn de
tijden” gaf zij onze regiogenoot Prof dr Gert
van Dijk als moderator de leiding over. De
kortste reactie na afloop was: het ging over
inhoud met coöperatieve betrokkenheid; in de
opening werd de C van christelijk plaats
gegeven en aan alle anderen de D van
Democratisch; de A stond voor Agrarisch
appèl. Een diversiteit aan argumenten,
bepleitend vernieuwing, ontwikkeling, behoud
en verbetering van de landbouw, van onze
agrarische omgeving en het ons omgevend
landschap werden gedeeld, verhelderd en
doorgegeven. Daarbij werd zichtbaar gemaakt
hoe je bij een onderwerp als de agrarische
sector als gemeentebestuurder alleen samen,
tezamen met je collega’s regionaal provinciaal
en landelijk en zelfs Europees die sector
‘beter’ kunt maken /verbeterd kunt
behouden, ingepast in landschapseisen, die
uiteraard ook in ontwikkeling zijn, maar ook
via een stip op de horizon helderheid behoeft

voor alle partijen. Samen zo werd helder, is
ook hier het sleutelwoord!
Kort verslag themabijeenkomst Wonen
Hoogtepunten gehoord in Maurik, dd. 11
februari, bijeenkomst over WONEN en
SENIOREN, georganiseerd door CDA Buren,
CDA Senioren Gelderland en CSA Rivierenland,
met sprekers: Joba van den Berg, Bea
Schouten, Monique Bettink en Tjapko van
Dalen, resp. vertegenwoordigers CDA Tweede
kamer, Gelderse staten , lijsttrekker en
fractievoorzitter CDA-Buren en Directeur bestuurder.
Na inspirerende opening en geuitte blijdschap
dat bijeenkomen weer kan door Ada Boerma,
voorzitter CDA Rivierenland, stelt Ria Aartsen
als moderator, voorzitter CDA Senioren
Gelderland zichzelf en sprekers voor.
Vervolgens komen de volgende punten aan de
orde:
Joba van den Berg: CDA-Tweede kamerlid:
• Gemiddelde zorg kosten voor volwassenen
bedragen ca. 6200 euro p.p.
Wordt niet op bezuinigd, nodig is te proberen
om de kosten niet te hard te laten stijgen.
Maar waar ook geldt dat van de 100 miljard
kosten, 70 miljard staat voor administratie
kosten is dringend gewenst terugdringen van
de administratieve lasten. Verhoogd vaak de
werklust.
• Systemen moeten onderling
communiceerbaar worden gemaakt.
• Zelf redzaamheid, gaat lang goed, is ook een
groot goed, maar er kan een moment komen

waarop een andere woonvorm nodig is, incl.
het -nabij- verlenen van zorg.
• Scheiden van wonen en zorg moet nu
worden doorgezet: Mensen kiezen zelf voor
andere woning, nu met zorg, daarmee
eenmalig woonkosten. Gaan die groeien dan
kan wellicht een woningcorporatie di iets
betekenen , te meer waar tegelijkertijd een
andere woning wordt vrijgemaakt.
• Niet alleen blijven denken in handjes, maar
ook in technologieën. Denk aan hoe via een
iPad ipv een gesprek van gauw een uur
tussen arts en patiënt, effectiever kan : 4 x
15 minuten per vier weken. Beter zicht op
wat patiënt thuis doet, ook hoe het er
toegaat!

Monique Bettink: CDA lijsttrekker Buren:

Bea Schouten: oud gedeputeerde Gelderland,
CDA-statenlid en directeur Welzijn ouderen
Arnhem:

• Zonder voorzieningen is wonen niet reëel:

• Wijst op de kracht van ouderen in onze
samenleving. Leveren veel vrijwilligerswerk.
• Hou als gemeente de groepen nabij je! Ook
om de behoeftes te pijlen. Nu temeer, nu
het vinden van een huis extra lastig is, voor
zowel jong als oud. In de Staten van
Gelderland proberen we met man en macht
de Woningbouw te versnellen. Hebben het
daarbij over Jongeren als starter, mensen
van 30 en 40 die nu een woning willen
kopen, diversiteit, betaalbaar, en ook voor
Ouderen die kleiner willen gaan wonen,
liefst met zorg nabij beschikbaar, en qua
platteland liever niet naar een appartement.
• Verwacht veel van CDA minister op Wonen.
Als gemeente meer doen, meer bouwen en
ook behulpzaam zijn, ook bij
bestemmingsplannen. Het Provinciale Plan
heet: ‘Actieplan Wonen’
• Voor starters is subsidie beschikbaar.
• Leegstand. Benut die! Bezie hoe een oud
en/of leeg gebouw, kantoren ook, kunnen
worden omgezet naar woningen. Bouw
Duurzaam! Goed geïsoleerd! Met
zonnepanelen! Hou rekening met de groene
leefomgeving, ook in een meer stedelijk
gebied zoals Tiel en Culemborg.

• In januari 2021 is het
woningbouwprogramma Buren in de Raad
vastgesteld , waarin wordt gesproken over
vier pijlers:
• Meer diversiteit in de voorraad met
behoud van de ‘dorpse’ kwaliteiten
• Bouwen voor de jonge doelgroep
• Bouwen voor de oudere doelgroep
• Aandacht voor betaalbaarheid en
vernieuwing van de sociale voorraad.
Leg als gemeente vast, zit er bovenop dat ook
projectbureaus -en woningbouwverenigingenbouwen volgens de opdrachten vervat in dit
woningbouwprogramma!

Nu de financiën binnen het Sociaal Domein
onder druk staan ook in Buren, net als in
andere gemeenten, kan en mag welke
bezuiniging in de komende jaren ook nodig is,
dit niet ten koste gaan van de kwaliteit van de
zorg.
• Waar voorzieningen dichtbij niet altijd
gerealiseerd kunnen worden, moet het
vervoer van en naar goed geregeld zijn;
immers mobiliteit speelt een belangrijke rol
in de zelfredzaamheid en leefbaarheid! Hier
ligt voor de uitgebreide
plattelandsgemeente Buren nog een
belangrijke taak. Daarbij moet wat betreft
versobering bedacht worden dat dit isolatie
tot gevolg heeft!
• Wat betreft de realisatie van Wonen moet
op een diversiteit aan borden geschaakt
worden zo leert de praktijk: Omzien naar
elkaar, landelijk, provinciaal en gemeentelijk
is het allerbelangrijkste, niet alleen in de
politiek, maar ook op het menselijke vlak:
heb aandacht voor elkaar, vertrouw in ieders
kunnen, en bouw samen aan een
samenleving waarin we willen wonen!
Samen zijn we Buren: dat is waar CDA Buren
voor staat en gaat!
Zie ook: https://www.samenzijnweburen.nl

Tjapko van Dalen: Directeur/Bestuurder
Kleurrijk Wonen, woningbouwvereniging
actief in het gehele Rivierenland incl. Buren:
gaat vervolgens in nogal kritische zin in op de
gehouden verhalen en stelt de praktische
haalbaarheid aan de orde;
• Er zijn prestatieafspraken. In Buren hele
mooie, maar:…Woningbouwvereniging noch
gemeente hebben grond. Sociale huur is in
voorgaande jaren te weinig aan de orde
geweest. Er zijn feitelijk alleen koop
woningen gebouwd, en mede daarom is de
wachtlijst zo lang!
• Dringend nodig is’ elkaar vast houden’, van
de nieuw te bouwen 1400 woningen moet
30 procent sociale huurwoningen worden.
• Gemeenten moeten eisen van ontwikkelaars
die grond kopen om te bouwen ( om winst te
maken) , wat er wel of niet gebouwd kan en
mag worden. Als ontwikkelaar dit niet wil,
dan niet meewerken.
Corporatie hoopt snel te merken dat de
provincie met versnelling bezig is. Daarbij de
voor vertraging zorgende Flora- en Fauna
regelgeving prudent benutten zonder dat
alleen maar de procedures langer worden.
EINDCONCLUSIE: Boeiende middag! Samen
aan de slag!

Bijlage Intergemeentelijke samenwerking
Voor het organiseren van een aantal zaken is 1 gemeente al gauw te klein; onze gemeente Buren
(nog geen 30.000 inwoners; 17 kleinere kernen) wil zelfstandig blijven; daarover zijn alle partijen het
eens; dus moet er het een en ander in intergemeentelijke samenwerking worden gedaan zoals
veiligheid, bibliotheek, GGD, omgevingsdiensten, etc. Dat geldt ook voor het ophalen van huisvuil,
verwerken van afval etc. zoals voor onze gemeente Buren verzorgd wordt door de AVRI, die dat doet
in opdracht van alle gemeentes in het Rivierengebied.
Eens in de ca 4 jaar word een Kadernota, gemaakt door de AVRI, gevolgd door een beleidsplan vast
te stellen door het Algemeen Bestuur van de AVRI waarin veelal de wethouders met deze sector in
portefeuille uit elk van de aangesloten gemeentes. Voorafgaand aan vaststelling wordt aan de
gemeenteraden van de gemeentes gevraagd hun visie op Kadernota en Beleidsplan kenbaar te
maken, gezamenlijk uitgangspunt en helderheid verschaffend voor aankomende begrotingen.
Je zou denken , gemeentes hoeven zich dus niet overvallen te voelen door plotselinge
tariefsverhogingen, tekorten of overschrijdingen. Helaas is de werkelijkheid vaak anders en
momenteel is er nogal wat kritiek op de bestuurlijke structuur van de AVRI, maar ook en
vergelijkbare vragen over de Bestuursstructuur zijn aan de orde bij andere Intergemeentelijke
Samenwerkingsverbanden . De kritiek heeft van doen met te weinig beïnvloedingsmogelijkheden
vanuit en door de raadsleden.
Anders gezegd: hoe houdt de gemeenteraad grip op de kosten en uitgaven! Bij de AVRI heeft
recentelijk gespeeld de overdracht van de stortplaats Geldermalsen aan de Provincie tegen een
overeengekomen Bedrag, maar dat blijkt te laag te zijn begroot; dus is bijbetaling vereist. En nu:
welke invloed kan vanuit de Raad hierop worden uitgeoefend? Die invloed wordt -terecht en RAAD
breed- als te weinig, onvoldoende en onverantwoord bevonden. En dat is op vergelijkbare wijze het
geval bij andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Zoals gezegd: in het Bestuur van Samenwerkingsverbanden hebben zitting soms de burgemeesters
en elders de wethouders, gemeenteraden krijgen gelegenheid hun zienswijze op kader – en
beleidsnota’s te leveren, maar begrijpelijk krijgen wat betreft de praktijd gemeenteraden het gevoel
‘voor het blok gezet te worden’ en’ te weinig grip te kunnen uitoefenen op kosten, te leveren service
etc.’
Wetend dat ook de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) nadenkt over hoe dit te verbeteren, te
meer waar hier anders gaat dreigen dat fusies van gemeentes worden afgedwongen als meer en veel
kritiek ontstaat op het bestuur van samenwerkingsverbanden, nadenkt over hoe tot een
democratischer verantwoording en beïnvloeding door de Raden te komen. Hoe te voorkomen dat
juist daar de kosten de pan uitrijzen? Gedacht wordt aan regeling in de statuten van de regionale
samenwerkingsverbanden, uitdrukkelijker (en dat moet wellicht via wetgeving) dan nu het geval is,
van hoe inwonertallen daarin een rol spelen, sprake is van basisbijdragen die in beginsel niet boven
die beschikbaar gesteld door het rijk uitgaan en Rekenkamers die onafhankelijk een oordeel vellen
over wat hoe uitgevoerd wordt tegen welke prijzen.
De directeur van het ROB, de Heer Rien Fraanje zal op een middag vóór as. zomer, uitgenodigd door
CDA Buren en CDA Bestuurdersvereniging Gelderland en Cda Rivierenland , toegankelijk voor alle
raadsleden dan actief binnen het Rivierenland (Samen zijn we Buren; ook zò bedoeld!) op deze
problematiek ingaan met discussie. In de volgende nieuwsbrief zal datum en plaats van samenkomen
(vermoedelijk Provinciehuis Arnhem op een vrijdagmiddag) bekend gemaakt worden.

Bijlage: uitingen in campagnetijd:
Verkiezingsposter

Algemene folder (is verspreid met Kontakt in hele gemeente Buren)
Voorkant

Achterkant

Clusterfolder (wordt verspreid met Kontakt in de week van 10 maart)
Voorkant

Achterkanten

Thema advertenties in Kontakt

A6-kaarten
Voorkant

Achterkant

Even voorstellen op facebook, instagram en twitter:

Wat komt er nog?
Verkiezingskrant Fruitbode (komt uit in de week van 10 maart)
Verkiezingskrant Kontakt (komt uit in de week van 10 maart)
SRC radiospotje (vanaf medio volgende week te horen op SRC)
SRC tv-commercial (vanaf medio volgende week te zien op SRC)

