
 

 

Als je idealen hebt, moet je ver vooruit kijken! 

9 juli 2018 

‘Attitude is een klein ding dat een groot verschil maakt’ 

Aldus Winston Churchill op de omslag van het Jaarverslag 2017 van de Stichting Vluchtelingen-

werkgroep Utrechtse Heuvelrug. D66 heeft veel waardering voor deze fantastische werkgroep. In 

2017 hebben 104 asielzoekers en vluchtelingen in onze gemeente een woning gekregen. In 

Europa is voelbaar dat er meer weerstand is tegen het opnemen van vluchtelingen. Gelukkig is 

de mentaliteit in onze gemeente er juist één van openheid en zorgvuldig zoeken naar balans van 

belangen. 

Geachte inwoners, luisteraars, collega raadsleden, college en ambtenaren 

Deze eerste algemene beschouwingen in een nieuwe raadsperiode zijn een mooi moment om 

vooruit te kijken. D66 stelt in deze algemene beschouwingen drie zaken centraal: het Sociaal 

Domein, het Klimaat en het Onderwijs. 

Sociaal Domein 

De discussies over het Sociaal Domein lijken de laatste tijd alleen maar over geld te gaan. D66 

stelt echter onze inwoners centraal. We steunen de sociale lijn die we in de afgelopen jaren 

hebben ingezet. Met de ondersteuning van het Sociaal Dorpsteam kunnen onze inwoners steeds 

meer emanciperen ten opzichte van de zorgaanbieders. Die dienen beter maatwerk te leveren. 

Dat vraagt van onze Raad en ons College nog meer ‘loslaten’: niet meer sturen op uren, geen 

standaarden, altijd maatwerk. D66 wil een verschuiving van ‘grip op geld’ naar ‘vertrouwen in 

mensen onderling’. De vraag moet niet zijn: ‘Hoe kunnen we 3 miljoen bezuinigen in het Sociaal 

Domein’? In de ogen van D66 moet de vraag zijn: ‘Hoe kunnen we door het inzetten op innovatie 

en preventie meer doen met minder geld’?  

D66 zet zich daarom in voor meer maatwerk in de persoonlijke dienstverlening, bijvoorbeeld door 

het verstevigen van de inzet van het Familiegroepsplan. We blijven ons inzetten voor een 

onafhankelijke positie van de Sociale Dorpsteams. De medewerkers hebben zo de optimale 

vrijheid om de inwoners bij te staan bij het zoeken naar oplossingen om aan het leven te blijven 

deelnemen. De kwaliteit van leven voor de inwoners, in de eigen sociale omgeving, is voor D66 

het uitgangspunt. En niet het geld.  

Naast het versterken van de onafhankelijke rol van de Sociale Dorpsteams blijft D66 zich de 

komende tijd inzetten voor meer aandacht voor mantelzorgers. En het bestrijden van 

eenzaamheid moet meer prioriteit krijgen. Samen met inwoners kunnen we hierin veel meer doen. 

Daarbij wil D66 dat de gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt om een arbeidsritme 

op te bouwen, door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren. D66 wil dat de gemeente vaker 

experimenteert met de uitvoering van de bijstand, om de participatie en zelfredzaamheid van 

inwoners te vergroten.  



 

 

Klimaat 

In de afgelopen jaren heeft D66 zich sterk ingezet voor de fiets, en dat blijven we doen. Vandaag 

wordt bijvoorbeeld in de Provincie gesproken over het Fietspad van de Toekomst tussen Utrecht 

en Wageningen. Op welke wijze heeft het College inmiddels uitvoering gegeven aan de motie over 

het fietspad van de toekomst die vorig jaar in onze gemeenteraad is aangenomen? En waar staan 

de fietsenstallingen met zonnepanelen waarover we in het najaar van 2017 hebben besloten? En 

welke acties heeft het College al ondernomen om te komen tot een fietstunnel bij de Donderberg-

rotonde? De Provincie wil nu een turbo-rotonde bij Woudenberg, inclusief een fietstunnel, terwijl 

betrokkenen daar nooit om hebben gevraagd. Kan die tunnel dan niet veel beter bij Leersum 

komen? 

Maar het gaat ook om het terugdringen van hardrijdend verkeer uit het buitengebied, zoals het 

voorstel voor de fietsstraat op de Langbroekerdijk. En het weren van zwaar verkeer uit de dorpen. 

Graag de reactie van het College op deze wensen. Daarnaast dient D66 graag samen met een 

aantal andere fracties de motie in om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van grootschalige 

aanleg van zonnepanelen langs de A12. En D66 wil dat we als gemeente veel actiever inspelen 

en deelnemen aan landelijke pilots. Tien basisscholen in Nederland kunnen bijvoorbeeld 

deelnemen aan een proefproject voor het ‘aardgasvrij en fris maken’ van hun gebouwen. Kan het 

College toezeggen dat we actief aan dit soort proefprojecten gaan deelnemen? 

‘We gaan altijd voor de beste technische oplossingen en kijken dan hoe dit het beste in omgeving 

en monument ingepast kan worden’! Bij de Duurzaamheidsbijeenkomst voor de verkiezingen 

hebben alle partijen aan onze prominente energieambassadeur Jaap Holwerda bezworen dat, op 

korte termijn, betrokken ambtenaren met een bovenliggende duurzame gedachte op pad 

gestuurd worden. Nog steeds worden we echter door goedwillende inwoners en aannemers 

aangesproken op het handelen van de gemeente, waarbij er teveel wordt gedacht in beperkingen. 

Op welke termijn geeft het College invulling aan de vereenvoudiging van regels om 

energiebesparende initiatieven mogelijk te maken? 

Onderwijs 

D66 is trots op de nieuwbouw voor De Kameleon en het Revius. Mooie, duurzame gebouwen. 

En dat krijgt navolging bij de Zonheuvel in Driebergen. Maar hoe wordt nu de tijdelijke huisvesting 

geregeld, met draagvlak bij scholen en ouders? En welke financiële consequenties heeft dit? En 

wat gaan we doen aan de groeiende wachtlijsten van scholen in Driebergen door jonge gezinnen 

die uit de grote stad komen? En dan nog de enorme vertraging met de scholen in Maarn. De 

deelnemers bij de MFA lopen de kans uit elkaar gespeeld te worden omdat voor elk van de 

partijen de eigen belangen gevaar lopen. Graag een toelichting van het College op de situaties in 

Driebergen en Maarn.  

Maar het bieden van kansen aan onze inwoners is meer dan alleen investeren in scholen. In 

Nederland is in 3 jaar tijd het aantal laaggeletterden van 1,5 naar 2,5 miljoen gestegen. Inwoners 

die geen enkele handleiding kunnen lezen, hun kinderen en kleinkinderen nooit voorlezen, en voor 



 

 

hun nieuwsgaring afhankelijk zijn van het journaal. De Taalcoördinator is in 2017 in onze gemeente 

begonnen, maar de vraag aan het College is of dit voldoende is. Welke doelen stelt het College 

zich in de Begroting 2019-2022 om de laaggeletterdheid echt sterk te gaan terugdringen?  

Graag nog aandacht voor 

Voorzitter, naast de drie hoofdpunten in onze algemene beschouwingen, het Sociaal Domein, 

Klimaat en Onderwijs, hebben we nog een viertal punten waarover we graag de voortgang van 

het College horen en ook het kader dat ze daarvoor willen meenemen richting de Begroting 2019 

– 2020: 

1. Goed bestuur vraagt ook om een krachtige waakhond. Vorige jaar heeft D66 gevraagd 

om de mogelijkheden te onderzoeken om onze lokale media te versterken. Vraag aan het College: 

wat is de status? 

2. D66 heeft aan het eind van de vorige raadsperiode een initiatief voorstel ingediend, en dat 

voorstel is aangenomen, om een aantal keer per jaar gerichte vragen uit te zetten middels een 

digitaal inwonerspanel. Vraag aan het College: hoe vaak is dit instrument inmiddels ingezet en 

wat zijn de plannen voor de komende tijd? 

3. Er komt geen landelijk vuurwerkverbod. Eind vorig jaar hebben we hier als Raad over 

gesproken en het College zou bijvoorbeeld het instellen van vuurwerkvrije zones gaan 

onderzoeken. Wat is nu de status en welke richting heeft College nodig voor de uitwerking van 

Begroting 2019 bijvoorbeeld voor handhaving? 

4. Aan het eind van de vorige periode hebben we het Groenstructuurplan vastgesteld in de 

Raad. Hierin staan allerlei aanbevelingen om het groen binnen onze gemeente te versterken. Op 

welke wijze wordt de uitwerking van dit Groenstructuurplan nu verwerkt in de Begroting 2019 – 

2022? 

 

Moties en amendementen 

D66 wil een amendement en twee moties indienen: 

1. Het amendement gaat over de afschaffing van de hondenbelasting. Onze argumentatie is 
dat de hondenbelasting niets te maken heeft met de hond op zich zelf. De opbrengsten 
vloeien totaal in de algemene middelen. En in de jaarrekening kan ook geen verband 
gelegd worden tussen de kosten die gemaakt worden voor maatregelen tegen vervuiling 
door de hond. Dit creëert een ongelijkheid tussen inwoners die om hen moverende 
redenen voor een hond als huisdier kiezen en hen die een andere keuze maken door voor 
een paard, pony, kat, cavia etc. of geen huisdier kiezen. Daarnaast is er geen sprake van 
een zogenaamde ‘tegenprestatie’ die gerelateerd kan worden aan deze belasting. En 
reeds 147 gemeente hebben de hondenbelasting afgeschaft. 

2. De motie waarin het College wordt opgeroepen om een onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden van grootschalige plaatsing van zonnepanelen langs de A12, samen met 
diverse andere fracties. 

3. Moties over de prestatie-indicatoren. We verzoeken het College om een kleurcodering 
zodat we als Raad veel makkelijker kunnen inschatten wat we/niet beïnvloedbaar is in de 
begroting. En samen te komen tot een nieuwe set van indicatoren die de Raad in staat 
stelt om de uitvoering te toetsen op efficiëntie en effectiviteit. 


