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Een greep uit de ingestuurde ideeën
Vanaf afgelopen maart tot 1 juni hebben
inwoners hun ideeën ingestuurd over wat
de gemeente geld kan opleveren.
23 mensen hebben hierop gereageerd en
hebben in totaal 45 ideeën gedeeld met
de raadsleden. Deze gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals afval en overlast, de bedrijfsvoering, energiebesparing,
nieuw Huis der Gemeente, verkeer en
parkeren.
Het schrappen/uitstellen van de bouw van
het nieuwe Huis der Gemeente is elf keer
genoemd als bezuinigingsidee. Enkele
raadsleden reageren hierop:
Mickel Langeveld, fractievoorzitter
GroenLinks: “Een dossier met een lange
geschiedenis. GroenLinks koos voor renovatie. Coalitiepartijen steunden college in
nieuwbouw. In een veranderende wereld
vraag je je af of een gemeentehuis nog
noodzakelijk is. Op de Aam heeft Radius
een kantoor neergezet dat voldoet aan de
eisen van de huidige tijd. Prima locatie voor
medewerkers van de gemeente. Mensen
ontmoeten doet de gemeente steeds meer
thuis, waar men ook de rest van de situatie
kan beoordelen. Paspoorten vraag je in de
toekomst misschien wel in Arnhem aan. Als
een traject lang duurt loop je al snel achter de
feiten aan. Toch ziet GroenLinks ook voordelen in een nieuwe locatie. Een aantrekkelijke
werkplek zorgt voor het vasthouden en aantrekken van goede medewerkers, De oude
situatie aanpassen aan de wensen van deze
tijd vergt veel investering. De oude locaties

De Passie van…
Recep Kaya,
raadslid voor de PvdA
Recep begint zijn verhaal dat een van
zijn passies zijn familie is, maar waar hij
graag wat over wil vertellen is zijn passie
om mensen te helpen om hun doelen te
bereiken. ”Ik heb erg veel respect voor
mensen die wat willen bereiken in hun
leven. Zelf heb ik als kind, van ouders die
niet konden lezen of schrijven, door hard
werken bereikt waar ik nu sta”, vertelt
Recep. “Ieder mens heeft in zijn leven
uitdagingen en drempels die hij moet
nemen. Ik probeer mensen die daar om
de een of andere reden moeite mee heb-

leveren bij verkoop weer geld op. Nadruk op
energiebesparing leveren een minimum aan
vaste lasten. Een innovatieve en duurzame
uitstraling zorgt voor nieuwe bedrijvigheid
en dus werk. Er is altijd een andere kant. De
politiek wikt en weegt. GroenLinks zal kritisch
blijven bezien of in een tijd van bezuinigingen
deze investeringen terecht en noodzakelijk
zijn.”
Frans van Beers, fractievoorzitter PvdA:
“Het nieuwe gemeentehuis kost veel geld
en dan lijkt bezuinigen makkelijk. Voor het
jaarlijkse huishoudboekje van de gemeente
is nieuwbouw en de huidige locaties hergebruiken ongeveer even duur als blijven
zitten op de huidige plekken. Dan moeten
we namelijk ook veel geld uitgeven voor
reparaties, uitbreidingen en aanpassingen.
Een nieuwe locatie biedt ook nog eens meer
mogelijkheden voor ontmoeten, cultuur en
andere activiteiten. Prima argumenten om nu
een nieuw gemeentehuis, zonder overdreven
franje, binnen de afgesproken budgetten,
te laten bouwen. Mail of bel als u hierover
verder met ons in gesprek wil.” E-mail fcvanbeers@xs4all.nl.

bijgesteld. Het CDA heeft begin dit jaar het
College verzocht (middels een raadsbrede
motie) om het uitgangspunt te bewaken dat
de jaarlijkse kosten van een nieuw Huis der
Gemeente, lager moet zijn dan renovatie van
de bestaande panden. Het CDA stelt dat er
een groot risico is. De verkoopopbrengst van
de bestaande panden, vormde destijds een
belangrijk onderdeel van het besluit om een
nieuw Huis der Gemeente te gaan bouwen.
Gezien het marksentiment en verwachtingen ten aanzien van het (zakelijk) onroerend
goed is de verwachte opbrengst niet meer
reëel te noemen. Het CDA vindt daarom
dat we uit moeten gaan van een realistische
raming waarbij ook tegenvallers zoals een
lagere verkoopopbrengst van de bestaande
gemeentehuizen kunnen worden opgevangen. Ook kan rekening worden gehouden
met onder andere het ‘Nieuwe Werken’ en
intergemeentelijke samenwerking. De aangedragen suggesties zijn daarom zeer welkom.
De voorstellen om goedkoper te bouwen of
bestaande locaties te handhaven is een discussie waard. Vooral in de bezuinigingsdiscussie bij de behandeling van de kadernota 5
juli aanstaande. Wat het CDA betreft bestaan
er geen ‘heilige huisjes’ en is het nu tijd om
heldere keuzes te maken. Dank aan de mensen die de moeite en tijd hebben genomen
om mee te denken. Ik hoop dat ze daar mee
door willen gaan. Welkom!”

Daartegenover staat echter dat als we niet
bouwen er zeer veel geld geïnvesteerd moet
worden in renovatie van de huidige gebouwen om deze aan te passen aan de eisen
van deze tijd. De winst van nieuwbouw zien
we in betere dienstverlening naar de burger,
minder personeel door effectiever werken,
meer werkplezier en een mooie invulling van
het stationsgebied. Hoewel GBO het nieuwe
Huis der Gemeente meer in het centrum van
onze gemeente had willen bouwen, dat zou
waarschijnlijk ook goedkoper zijn geweest.
De jaarlijkse huisvestingslasten zullen stijgen,
maar het niet bouwen van een nieuw Huis
der gemeenten levert geen 29 miljoen euro
op, niet bouwen levert in dit stadium waarin
al afspraken met partijen zijn gemaakt alleen
maar kosten op die je nooit meer terug kunt
verdienen.
Wel is Gemeentebelangen Overbetuwe van
mening dat het budget absoluut niet overschreden mag worden, dat we alle kostenbesparende mogelijkheden moeten afwegen
en waar mogelijk moeten doorvoeren en dat
de uitgaven in balans moeten blijven met de
inkomsten uit verkoop van de huidige panden. Dit kan betekenen dat er op de bouw
bezuinigd moet worden als blijkt dat de verkoop van de huidige panden minder oplevert.

Wijnte Hol, fractievoorzitter CDA: “Dat
het Huis der Gemeente wordt genoemd
als mogelijke besparingsbron verwondert
het CDA niet. Het is een grote investering
met veel risico’s en valkuilen. De meeste
inwoners staan als ze een huis kopen ook
voor een dergelijke belangrijke investering.
En als het dan economisch tegenzit of de
eisen voor verkrijging van een hypotheek
zijn aangescherpt, dan worden de ambities

Gera Koopmans Jacobs,
ter Gemeentebelangen
”Begrijpelijk dat er inwoners
dat we het nieuwe Huis der
moeten bouwen. Het kost

fractievoorzitOverbetuwe:
zijn die vinden
Gemeente niet
natuurlijk veel.

Ideeën worden aangeboden aan de
raadsleden
De ingezonden ideeën zijn gebundeld en
worden aan alle raadsleden aangeboden. De
raadsleden kunnen deze ideeën vervolgens
meenemen in de standpunten die zij over de
begroting hebben.
De raadsleden maken hierbij zelf de politieke
afweging maken óf en wèlke ideeën zij een
goede oplossing vinden.

ben zo veel mogelijk te helpen. Dit kan
zijn op verschillende
vlakken zijn, bijvoorbeeld sociaal, cultureel, praktisch of
psychisch. Het varieert enorm wat voor
een beroep er op me
gedaan wordt. Zo ben
ik wel eens bemiddelaar bij een echtpaar
geweest wat ruzie
had, of help ik mensen op weg die een
EHBO cursus willen volgen. Maar ik heb
bijvoorbeeld het afgelopen jaar ook een
vrouw geholpen die al een paar keer
een aanvraag had ingediend om haar
echtgenoot naar Nederland te krijgen. Ze

waren vijf jaar geleden
getrouwd en sinds die
tijd was ze al bezig om
haar man hier te krijgen,
maar om de een of andere reden lukte het maar
niet. Ze liep inmiddels
zelfs al bij een psycholoog! Ik ben dit gaan uitzoeken en het bleek dat
deze vrouw de aanvraag
iedere keer wel goed had
gedaan, maar werd er
vervolgens erg onzorgvuldig mee omgegaan waardoor het maar niet lukte. Ik
heb hen geholpen de aanvraag nog
een keer in te dienen en binnen drie
maanden was haar man in Nederland. Er
was achteraf gezien gewoon te weinig

begeleiding voor dit echtpaar.” Ook op
zakelijk gebied is Recep iemand die veel
voor anderen doet. Hij heeft zelf een consultancy bureau waar hij mensen helpt
met werk zoeken of klaar maakt voor
de arbeidsmarkt. Omdat hij natuurlijk
zelf ook van Turkse afkomst is, fungeert
hij vaak als tussenpersoon tussen de
Turkse gemeenschap en Nederlandse
instanties. Maar in principe kan iedereen,
zowel Turks, Nederlands of anders, een
beroep op hem doen! “Ik probeer door
vaak aanwezig te zijn op belangrijke
gebeurtenissen zoals feesten, maar ook
begrafenissen zichtbaar te zijn voor onze
gemeenschap. Daardoor weten mensen
mij snel te vinden. Het kost mij soms veel
tijd en energie, maar ik krijg er zoveel
dankbaarheid en voldoening voor terug!”

de samenleving doet wil ik deze maand
de opsteker aan hem geven.”

vrijblijvend zoveel voor
anderen willen betekenen vind ik een mooie
eigenschap. Het is
dan ook erg belangrijk dat er in elke kern
van onze gemeente
voldoende van deze
mensen zijn.”

De Opsteker
Luca Consoli, raadslid van het CDA
geeft deze maand de opsteker aan
Henk Borgonjen.
“Ik probeer als raadslid natuurlijk zelf
iets te betekenen voor de samenleving. Maar het is wel noodzakelijk dat
de samenleving zelf ook helpt”, begint
Luca, “en juist omdat Henk zoveel voor
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”Henk is lid van drie koren, daarnaast
is hij penningmeester bij het koor en de
Zonnebloem en zit hij in het kerkbestuur.
Dit doet hij uiteraard allemaal in zijn
eigen tijd en dat is wat ik er zo bijzonder
aan vind! Dat mensen tegenwoordig nog

Contact Heeft u vragen over de gemeenteraad of de commissies, of wilt u een raadslid uitnodigen? Neem contact op met de raadsgriffie,
tel nr. 0481 - 362 305, email: griffie@overbetuwe.nl
Kijk voor algemene informatie over de gemeenteraad op www.overbetuwe.nl en ga via ‘College en Raad’ naar ‘Gemeenteraad’.

