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Algemene beschouwingen fracties
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SP.
Algemene beschouwingen



Het is nu ruim een jaar na de verkiezingen en voor ons ligt de turap, perspectiefnota
enz 2015. Een boekwerk waar wij best blij van worden.

Als eerste een woord van dank aan de samenstellers van dit enorme boekwerk.
Zoals elk jaar; is het ook dit jaar weer, nog logischer en leesbaarder geworden. Fijn
is het, dat er terug gegrepen wordt op moties, raadsvragen en dergelijke en dat de
behandeling hiervan mee genomen wordt bij de desbetreffende beleidsterreinen. De
samenhang in het beleid wordt daardoor duidelijker. En tegelijkertijd is het ook een
mooie opfrisser over wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is.

Wij zijn ook blij met behaalde resultaten in de afgelopen tijd:

* Jongerenwerk is voor de jeugdhulp een belangrijke (voorliggende) voorziening.
Als je wilt dat onze jongeren zo min mogelijk in de zorg terecht komen, moet je er
voor zorgen dat zij vroeg goede ondersteuning kunnen krijgen. Na de aanbesteding
van het jongerenwerk, kunnen wij er de komende jaren in ieder geval zeker van
zijn, dat we met the MalI het beste jongerenwerk voor Gorinchem in huis hebben.

* Er is een start gemaakt met het wijkgerichte werken. Initiatieven vanuit de wijk,
die een kleine ondersteuning krijgen van de gemeente, zodat bewoners zelf meer
vorm kunnen geven aan hun wijk. Een belangrijke stap, die wij nu graag nemen is
om daar ook budget voor beschikbaar te stellen. Wij stemmen dan ook van harte in
met de 50.000 euro, die hiervoor gevraagd worden.

*Gorinchem Beweegt is als aanjager en versterker van initiatieven van burgers het
afgelopen jaar hard aan het werk geweest met aantoonbare resultaten. Wij juichen
dat erg toe. Dat varieert van buurtfeesten, straatspeeldagen tot en met een picknick
die door enkele basisschoolleerlingen is georganiseerd, voor heel de stad.

* Op groenonderhoud is aardig bezuinigd, de afgelopen tijd. Met deze strakke
budgetten is er weinig ruimte voor vervanging en beheer van speelvoorzieningen.
Toch zien wij vanuit de wijken wel behoefte daaraan. Hierom dienen we met de
coalitie een motie hierover in. ( zie later).

* We zijn een voorstander van het onderzoek naar speelvoorzieningen: het
speelruimteplan. In dit plan zal gekeken worden naar nieuw speelplaatsenbeleid.
Hierbij wordt o.a. gezocht naar de verbinding tussen spelen en gezondheid. Wij
zouden de wethouder graag nog een denkrichting mee willen geven.

En ik citeer uit een artikel in dagblad Trouw: "Scharrelkinderen zijn kinderen die
buiten mogen spelen en rondlopen, zonder dat er volwassenen bij zijn. De meeste
kinderen van tegenwoordig gaan nooit alleen het huis uit. Ze worden bijna constant
door volwassenen begeleid, nemen deel aan georganiseerde activiteiten en hebben
nauwelijks de mogelijkheid om zelf op exploratie te gaan.



Het is van groot belang. dat kinderen zelf hun gang kunnen en mogen gaan, zonder
dat hun spel volledig geregisseerd is door volwassenen. Kinderen leren situaties
inschatten, omgaan

met risico' s, verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig zijn. Die kans zouden wij
onze Gorinchemse kinderen ook willen bieden. Een beetje minder aangeharkt, een
beetje meer bosjes en struiken. Zou de wethouder de scharrelkinderen als doelgroep
mee willen nemen in het speelruimteplan?

* De SP fractie is blij met de voortgaande vergroening van het gemeentelijk beleid,
ook waar het gaat om het beheer van de openbare ruimte. We juichen het toe, dat
bermen en slootkanten meer begroeiing mogen houden, dan in het verleden

Dit beleid is goed voor het leefmilieu van bijen en andere insecten, zoals hommels
en ook vlinders. Deze beestjes spelen een belangrijke rol in het voortbestaan van
onze natuur en daarmee ook in het leven van ons allemaal. Wij denken, dat het
goed zou zijn om deze belangrijke doelgroep vanuit de gemeente te ondersteunen.
Dat zouden we kunnen doen in samenwerking met bijv. Syndion, Avelingen, het
Natuurcentrum en wellicht ook één of meer plaatselijke imkers. We hebben
daarvoor de volgende motie voorbereid:

MOTIE

Het vrijere groenbeleid kent ook schaduwkanten. Voorlopig hoeven we nog niet
bang te zijn voor gevaarlijke dieren, zoals wolven en beren, maar Berenklauwen
groeien uitstekend in onze bermen en plantsoenen. Een op zich heel bijzondere en
mooie plant, maar wel gevaarlijk voor mensen. Vooral kinderen kunnen hierdoor
vervelende brandwonden oplopen, zeker als zij in het openbare groen spelen. Wij
vinden dat die plant niet in het openbaar groen thuis hoort. Nu wordt deze plant
alleen weggehaald vlak langs stoepen en fietspaden en op plaatsen waar kinderen
direct spelen en leren. Naar onze mening hebben de mensen van de
groenvoorziening veel kennis en kunde over het openbaar groen en de
aanwezigheid van berenklauwen in onze stad. Daarnaast kan er gekeken worden
naar het inschakelen van burgers bij de opsporing van deze ongenode gast. Wij
zouden de wethouder willen vragen, zeker gezien de driftige voortplantingsdrang
van deze plant, meer en actiever in te zetten op de bestrijding van deze plant. Graag
horen we de reactie van de wethouder hierop. Gezien de voortplantingsdrang van
de berenklauw hoeven we echt niet bang te zijn voor uitsterven.

* In het kader van het milieubeleidsplan heeft de gemeente 8 % op de
electriciteitskosten bespaard en zijn we bezig met een warmtenet en natuurlijk de
zonnepanelen acties. (Nu moest ik persoonlijk wel erg lachen om de technische
afhandeling van de zonnepanelen in 2014. Praktisch gesproken liggen ze er bij ons
nu drie weken op. ) En zo waren er nog veel meer uitgevoerde plannen voor een



energiezuiniger en groener Gorinchem. Initiatieven die, wat ons betreft, te weinig
over het voetlicht zijn gekomen.

* de fmanciële resultaten vertonen een stijgende lijn. Dat is mooi omdat we
daarmee voorkomen dat er nog een bezuinigingsronde plaats moest vinden, maar
nog mooier omdat we nu een buffer hebben voor als er toch nog geld bij moet,
bijvoorbeeld bij de zorg. En wat wij ook belangrijk vinden, is dat we nu onze hoge
schuldenpositie afkunnen bouwen, zodat we daar minder risico op lopen en we
geld kunnen sparen voor projecten, die iets verder in de toekomst gepland staan.
We voorkomen zo, dat we straks opnieuw met eenzelfde (torenhoge) schuld komen
te zitten.

Daarentegen zijn we ook blij met de kleine toename van onze schuld voor een
lening aan het dierenasiel voor de aanleg van zonnepanelen. Het is een kleine
lening, met een beperkte looptijd, die er voor zorgt dat de activiteiten in de stad
beter doorgang kunnen vinden.

Samenvattend, onze algemene reserves zullen we in de aankomende jaren dan ook
echt nodig hebben. Vermindering van de schuldenpositie levert een positieve
bijdrage aan onze "beleidsvrijheid". Om met zo'n vervelende reclame te spreken:
pas op, geld lenen kost geld.

* Vorig jaar zijn we begonnen als raad om meer "aan de knoppen te gaan zitten".
Dit kan je zien bij de klankbordgroep fmanciën en onze contacten met de
accountant, maar ook aan de raadsopdrachten, waarbij we vanaf het begin sturing
kunnen geven aan het proces. En daarnaast zijn we als raad actief bezig met het
veranderen van onze manier van vergaderen en de participatie van de burger in dit
hele proces. Verloopt dit al vlekkeloos? Nee, maar het begin is er en met elkaar
zullen we daar aan moeten blijven bouwen.

* De voortdurende leegstand van bedrijfspanden heeft een negatieve invloed op de
uitstraling van onze stad. Natuurlijk, Gorinchem is niet de enige met dit probleem,
maar er moet een doorbraak worden gezocht. Naast maatregelen om het
"winkelklimaat" in de stad te verbeteren, moeten er toch ook andere mogelijkheden
zijn om het voor huurders en verhuurders aantrekkelijker te maken om die
leegstaande panden te benutten voor de bestemming of ze te verbouwen voor
andere doeleinden. Tenslotte, niemand wordt beter van de leegstand.

Ook de gemeente wordt niet beter van leegstaande bebouwing. Dat geldt, zoals al
gezegd voor de uitstraling, maar ook voor de gemeentelijke portemonnee. Net als
bij woningen betalen eigenaren en gebruikers onroerende zaakbelasting. Bij
leegstand wordt alleen het eigenaarsdeel geïnd. In de zoektocht van gemeenten naar
mogelijkheden om eigenaars te stimuleren hun panden te verhuren, wordt onder
meer gekeken naar de mogelijkheid om voor bedrijfspanden, net als bij



huurwoningen, het gebruikersdeel bij de eigenaar te belasten, die het dan kan
doorberekenen aan de huurder.

We vragen het college om die mogelijkheid voor Gorinchem te bestuderen, waarbij
dan ook kan worden gekeken naar de tarief stelling. Immers als voor leegstaande
panden wel de gebruikersbelasting wordt betaald, kan ook wat aan de tarieven
gedaan worden. Dat kan dan vervolgens weer een gunstige invloed hebben op de
verhuurbaarheid.

* Een beetje vooruitlopend op ons nieuwe werken en het gesprek tussen burger en
het stadhuis dachten de VVD en de SP beide aan de mogelijkheid voor burgers om
in gesprek te komen met een wethouder. Soms kan je als burger net vragen hebben
die je wilt stellen aan een wethouder, maar is de stap voor een lange afspraak te
groot, ofwilje eerst een verkennend gesprekje houden. Om burgers daarvoor de
gelegenheid te geven dienen wij gezamenlijk de motie spreekkwartiertje in.

MOTIE

Verder hebben we ook wat punten waarover we ons zorgen maken of waarvoor we
andere oplossingen zouden willen zien:

- Dienst Gezondheid en Jeugd: ons zorgenkindje, of onderhand onze zorgenpuber.
Nog teveel komt de Dienst met oppervlakkige oplossingen voor het constante
geldtekort en niet met een goede analyse van het probleem en daarbij horende
oplossingen. Dit zal de eerstkomende tijd nog wel de nodige aandacht,
overtuigingskracht en doorzettingsvermogen vergen van ons als gemeente.

- Hoewel er minder slachtoffers van geweld zijn geweest in 2014, toch voelen veel
mensen zich steeds onveiliger. Ergens kunnen wij of de politie de vertaalslag van
veilig zijn naar veilig voelen niet maken, en dat is jammer. Heeft het college enig
idee waar dat gevoel van onveiligheid vandaan komt? En kan het college aangeven
welke vertaalslag er naar de burgers gemaakt zou kunnen worden, zodat
misdaadcijfers en het gevoel hierover op een lijn komen te zitten?

- Het parkeerbeleid in de stad heeft de volle aandacht van het college. Wij zijn daar
blij om, want het is een onderwerp, dat een groot deel van onze burgers en
bezoekers raakt.

Het experiment met een "blauwe zone" in het Piazza center en omgeving heeft de
parkeermogelijkheden voor het winkelend publiek verbeterd. Door de beperking tot
vrijdag en zaterdag is de overlast voor de omgeving beperkt. We gaan er van uit,
dat het college de ontwikkelingen goed in het oog zal houden.

Het commercieel belang van de getroffen maatregel is volgens ons overduidelijk,
de lasten voor de handhaving van de parkeerregeling komen echter eenzij dig bij de



gemeente terecht. Wij kunnen ons voorstellen, dat daarvoor een andere oplossing
wordt gevonden en willen daarbij graag met de wethouder meedenken over andere
creatieve oplossingen die meer recht doen aan ieders belangen en plichten. Zou de
wethouder ons en de andere fracties de gelegenheid willen geven om mee te denken
naar oplossingen?

- De bouw op de plaats van het oude gymnasium staat al een tijd stil. Het ziet er
ook niet naar uit dat er de aankomende tijd gebouwd gaat worden. Of heeft de
wethouder daar al andere berichten over gehoord? De bestaande seniorenwoningen
zelf zijn van Poort6 en daar hebben we niet direct wat over te zeggen. Volgens het
projectenboek is het de bedoeling die woningen te slopen. Wat ons betreft zouden
deze woningen mooie kansen bieden voor starters en/of startende klussers. Zou de
wethouder deze overwegingen mee willen nemen in de gesprekken die zij met
Poort 6 voert?



SP. MOTIEGorinchem (33RvO)

Nummer

Datum 9 juli 2015

Onderwerp: bijenhuisvesting

Van SP

Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.

De raad van de gemeente Gorinchem in vergadering bijeen op 9 juli 2015

De Raad Roept het college op om:

• als gemeente het voortouw te nemen door bijenkasten op gemeentegrond of
het stadhuis enjof andere gemeentelijke gebouwen te plaatsen

• zo mogelijk samen met bijv. Syndion en Avelingen en het natuurcentrum
insectenhotels op de wallen te plaatsen en het gebruik van dit soort hotels
ook door particulieren te bevorderen;

• Te kijken uit welke beschikbare middelen dit betaald kan worden.
• In overleg te treden met wegbeheerders van wegen op en langs gemeentelijk

grondgebied (Provincie, Rijkswaterstaat en waterschap) om daar ook bij-
vriendelijk bermbeheer plaats te laten vinden.

Aanleiding
Bijen zijn de laatste jaren steeds verder in de knel gekomen zijn door gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen en beperking van leefruimte en beschikbare
bloemen

Motivatie
Bijen zijn van groot belang voor het ecosysteem en landbouw;
De overheid kan een belangrijke rol spelen in het verbeteren van het leefklimaat van
de bij (en andere insecten);
Gorinchem heeft relatief veel groen en daarom veel kansen heeft om te benutten;
De gemeente doet al veel om het leefklimaat voor bijen te verbeteren (bijvoorbeeld
minder en later maaien van bermen en ander groen en het inzaaien van bij-
vriendelijke bloemen en kruiden mengsels).

MOTIE Gorinchem (33RvOJ



en gaat over tot de orde van de dag.

Gorinchem,

Nanine van Dalen, fractie SP

MOTIE Gorinchem (33RvO)
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SP.
MOTIEGorinchem (33RvO)

L_Nummer -J

Datum 9 juli 2015

Onderwerp: Spreekkwartier

Van de fractie van SPen de fractie van VVD

Naar aanleiding van Perspectiefnota

De raad van de gemeente Gorinchem in vergadering bijeen op 9 juli 2015

De raad roept het college op om:
Een vast tijdstip per maand in te richten waarop burgers een afspraak met
een wethouder kunnen maken: een "spreekkwartier"

. Bovenstaande verder praktisch uit te werken.
Dit middel duidelijk te communiceren en promoten naar de inwoners van
onze stad

Motivatie
• De gemeentelijke dienstverlening naar de burger is voor ons van zeer grote

waarde
• Voor burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties kan het nuttig

zijn een oriënterend gesprek te hebben, vragen te stellen of over problemen
en of ideeën te praten die betrekking hebben op de portefeuille van de
wethouder

• we het belangrijk vinden dat het Gorinchemse bestuur bereikbaar is voor elke
inwoner van onze stad

• een formele afspraak met een wethouder is voor sommige burgers een hoge
drempel. Een vast "spreekkwartier u verlaagt deze drempel

en gaat over tot de orde van de dag.

Gorinchem,
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Attie Mager. WD (-~M .-,_.~
MOTIE Gorinchem (33RvO)


