
Allereerst dank aan de ambtelijke organisatie voor het samenstellen van de nu voorliggende 
begroting 2020. Dank ook voor de verhelderende toelichting op 8 oktober. 
 
In grote lijnen kan Gemeentebelangen zich vinden in deze begroting, waarbij we de volgende 
punten onder de aandacht willen brengen: 
 
Net als velen met ons maakt GB zich zorgen over de stikstofproblematiek. Dit raakt ook onze 
gemeente. De provincie heeft dit punt on hold gezet tot minimaal 1 december.  
Wij vragen ons af of hierdoor het bestemmingsplan Buitengebied vertraging oploopt; 
En of er projecten, evenementen, agrariërs en/of bedrijven in onze gemeente zijn die  
hierdoor in de knel komen. Misschien kunt u hier iets over zeggen? 
 
Daarnaast is er de PFAS problematiek. Wat betekent dit voor onze gemeente? 
 
Wonen  
De vraag naar woningen wordt steeds groter. 
Een actueel onderwerp dat momenteel de volle aandacht heeft en uitgebreid op de agenda 
staat.  GB is daar tevreden over. 
 
Fijn Leven 
Een van de speerpunten is ‘een uitnodigende leefomgeving’. 
Daarbinnen is ons nieuwe ecologische beheer – waaronder de bermen - een goede 
ontwikkeling. In het kader van leefbaarheid zaaien we daar waar mogelijk is, bermen en 
terreinen in met kleurrijke zaadmengsels.  
Hoe fantastisch zou het zijn om dat nóg mooier en nóg beter te maken? Bijvoorbeeld door 
aan te sluiten op het succesvolle zonnebloemen-project in de gemeente Lochem.  
Als onderdeel daarvan heeft zo’n 50-tal agrariërs hun akkerranden voorzien van 
zonnebloemen.  Goed voor de biodiversiteit, goed voor het toerisme en goed voor onze 
gezondheid; voor nu én in de toekomst. Je kunt je afvragen, waar is het niet goed voor? 
Het feit is dat dit onderwerp, bloemrijke plekken, zelfs tijdens de eerste raadsvergadering 
van het project Groep 8 aan de Macht als beste uit de bus kwam, dat moet een ieder aan het 
denken zetten. 
Voldoende aanleiding voor GB om hiervoor in tweede termijn een motie in te dienen. 
 
Afgelopen jaar is de motie “kleine bossen” aangenomen. Daarmee worden de kernen nog 
groener. We kijken uit naar het onderzoek/quick scan dat komend voorjaar wordt 
gepresenteerd met mogelijkheden om kleine bossen aan te planten.   
 
Natuur- en Milieufederaties krijgen 2,25 miljoen euro - voor de aanplant van 10 miljoen 
bomen - van de Postcodeloterij. Uit contact met de Gelderse Natuur- en Milieufederatie 
blijkt dat deze aanplant niet alleen op basis van particulier initiatief mogelijk is, maar ook kan 
in overleg met overheden.   
Gezien de grootte en het karakter, leent zich onze gemeente er bij uitstek voor  om een deel 
van die bomen een plek te geven. Wat ons betreft moeten we hiermee dan ook actief aan de 
slag.  
 
 



Ter verfraaiing van de kernen zijn er gevelfondsen ingevoerd voor Neede en Eibergen.  
We kunnen ons voorstellen dat dit ook voor de overige kernen kan gelden. 
 
Duurzaamheid 
Ongetwijfeld wordt en is er al hard gewerkt aan het in mei dit jaar vastgestelde EUP II waarin 
een behoorlijke/ambitieuze opgave ligt. Kunt u kort schetsen wat de stand van zaken op 
hoofdlijnen is, vooral ook wat betreft de voorbeeldrol vanuit de gemeente?  
Bijvoorbeeld hoe het staat met het gemeentelijke plan voor grootschalige en lokale opwek, 
waarbij misschien 2 grote windmolens denkbaar zijn?  
En, ander punt, of er in geval van nieuwbouw ook gelijk duurzaam wordt gebouwd?  
 
Zorg 
Aandacht voor mantelzorgers is naar onze mening van groot belang. Mede dankzij hen 
kunnen inwoners langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast zijn ze zijn een schakel in de 
bestrijding van eenzaamheid. Op hen rust vaak een zware druk. Onze inwoners, al dan niet 
mantelzorgers, moeten weten waar ze terecht kunnen met vragen of problemen. Hoe is de 
stand van zaken v.w.b. het mantelzorgloket. 
 
GB is benieuwd naar de stand van zaken v.w.b. Betula. Hoe is e.e.a. geregeld voor 
medewerkers en hoe worden taken anders ingevuld. Heeft de gemeente nog verplichtingen 
in deze? 
 
Wij zijn tevreden dat binnenkort de digitale sociale kaart beschikbaar komt en hopen dat er 
snel een fysieke kaart volgt. 
 
Toegankelijkheid.  
GB vindt bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen heel 
belangrijk. Elke doelgroep moet goed en veilig een winkelcentrum, een buurt, wijk of het 
buitengebied kunnen bereiken en zich zonder drempels kunnen verplaatsen. We hopen dat 
een goed voorbeeld als de schouw die in Ruurlo heeft plaatsgevonden, andere kernen doet 
volgen.  
 
Werkgelegenheid  
De gemeente heeft de zorg over beschut werk voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Bij voorkeur een passende werkplek op een locatie dicht bij huis. Omdat niet 
overal zo’n goede werklocatie kon worden gevonden is extra geld ingezet voor vervoer.  
Zijn er ontwikkelingen m.b.t. het dichter bij huis plaatsen van deze doelgroep? 
 
Een veilige wegverbinding tussen de Laarberg en de A1 is van belang.  
Enkele jaren geleden is er een onderzoek geweest naar mogelijkheden en kosten voor het 
traject Gaxel via de Laarberg en Lochem naar de A1. De uitkomst daarvan is ons niet bekend. 
We kunnen ons echter niet voorstellen dat het belang ervan niet meer actueel is. Wellicht 
kan het college ons hierover informeren. 
 
Er zijn recentelijk informatieavonden geweest over het Staring College in Borculo. Wat doet 
het College met de opgehaalde informatie?  
Eerder waren er avonden in Eibergen over het Simmelink, wat is daar de stand van zaken. 



 
Sport  
De onlangs uitgevoerde inventarisatie bij de sportverenigingen geeft veel informatie voor 
het opstellen van het sportbeleid. 
De belangrijkste knelpunten blijken te zijn: bestuursfuncties en afname leden. 
De badmintonverenigingen in Berkelland hebben onlangs afgesproken samen te gaan 
werken. Dit is een goed voorbeeld voor toekomstbestendigheid van verenigingen in onze 
gemeente. We bewonderen de moed om deze stap te maken en hopen dat andere 
verenigingen hier een voorbeeld aan nemen. 
 
Wat is de stand van zaken v.w.b. het toegezegde transformatieplan sport?  
 
Cultuur 
Enkele weken geleden is, middels een participatief proces, gestart met het opstellen van 
kaders voor een cultuur en erfgoedvisie. 
GB is benieuwd hoe cultuurverenigingen/organisaties hierop gereageerd hebben en of ze 
hierover mee willen denken en praten.  
 
Toerisme 
Museum More o.a. is een echte trekker voor Ruurlo. Bezoekers van het museum bezoeken 
het centrum voor een kopje koffie, een broodje of een terrasje, waardoor Ruurlo een 
levendige kern is geworden. De winkeliers en horeca merken dit zeker.   
Een werkgroep van de ondernemers in Ruurlo is actief om de verbinding tussen het kasteel 
en het centrum te versterken. Is hier al iets over bekend?  
 
Op een goed bezochte avond in Rekken werden plannen onthuld over de toekomst van de 
voormalige TBS-kliniek. Kunt u aangeven of er al zicht is op concrete plannen? 
 
Veilig 
GB spreekt haar ongerustheid uit over de ontwikkeling binnen de VNOG. Wij vinden het 
onaanvaardbaar dat binnen de gemeente Berkelland het aantal brandweervoertuigen voor 
de eerste uitruk wordt gehalveerd. Hebben de ontwikkelingen binnen de VNOG nog 
consequenties voor onze vrijwilligers in Berkelland. 
 
Overmatig alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Het is een feit. 
We lezen dat er volgend jaar een breed aanvalsplan gelanceerd wordt om dit probleem te 
tackelen. Nu blijkt er al een beproefde en succesvolle IJsland methode te zijn die het gebruik 
naar beneden krijgt. In het kader van ‘beter goed gekopieerd dan slecht bedacht’ stellen wij 
voor om hiervan gebruik te maken t.b.v. Berkelland. Hoe kijkt het college daar tegenaan? 
 
Ondermijning 
Ondermijning is op dit moment een issue, ook in onze gemeente is daar aandacht voor. De 
eerste informatieavonden zijn geweest. Blijvende aandacht en communicatie zijn nodig!  
 
 



Voor GB staat voorop, bij alles wat we zojuist hebben benoemd, dat ontwikkelingen in 
kernen – groot of klein – en het buitengebied, in samenspraak gaan met inwoners, 
ondernemers, agrariërs en overheid.  
 
Tot slot 
De begroting 2020 komt uit op een negatief saldo. GB heeft daarvan, én van de voor 2020 
voorgestelde oplossing, kennis genomen en kan zich er in vinden.  
In aansluiting op de opmerkingen van het CDA v.w.b. de teruggave OZB.  
Het in 2018 opgestelde coalitieprogramma was aan de hand van de, op dat moment, 
bekende cijfers. Ondertussen zijn we door de realiteit ingehaald, en dan is het goed de 
destijds gemaakte keuzes te heroverwegen. Inmiddels is gestart met het proces, Berkelland 
in Balans, om te komen met oplossingen voor de periode 2021-2022. In dit proces zou de 
reservering van OZB-gelden goed meegenomen moeten worden. 
 
 
Tot zover mijn 1e termijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


