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Plan recycletarief voor
eerlijke verdeling
afvalkosten
Wie zijn afval goed scheidt, houdt
nog maar een klein beetje restafval
over. Het college van de gemeente
wil dit belonen met de invoering van
een recycletarief.
Hierbij bestaat de afvalstoffenheffing uit een basistarief en een variabel recycletarief per keer dat mensen hun restafval aanbieden. Hoe
beter inwoners hun afval scheiden,
hoe minder restafval ze overhouden
en hoe minder ze betalen.

taalbaar te houden. De Rijksoverheid heft een verbrandingsbelasting
op restafval die naar verwachting
steeds hoger wordt. Als er niets verandert, wordt de afvalstoffenheffing
van alle Ambachters hierdoor flink
hoger. Het college vraagt aan de
gemeenteraad om in december een
besluit te nemen over het recycletarief. Bij een positief besluit door
de raad staat de invoering gepland
voor 1 januari 2023.

Meer informatie:
Beter scheiden is nodig voor het www.h-i-ambacht.nl/recycletarief.
milieu én om afvalinzameling be-

Erepenning voor Jelle van der Weijde
Jelle van der Weijde ontving afgelopen vrijdag de gemeentelijke erepenning voor zijn brede en grote inzet
voor de Ambachtse samenleving.
Locoburgemeester André Flach reikte de erepenning op een bijzondere
locatie uit: in het bezoekerscentrum
van de Sophiapolder. Een plek die
veel voor de heer Van der Weijde
betekent. Hij was initiatiefnemer en

Hendrik-Ido-Amvoorzitter van de Stichting Bezoekers- Verkeersregelaars
bacht. In alles wat hij doet werkt zijn
punt Sophiapolder.
enthousiasme en creativiteit aansteDe heer Van der Weijde was onder kelijk. Zijn inzet is zowel bestuurlijk
meer voorzitter van de Jeugdcentrale als uitvoerend en zijn verbindende
van de Open Hof Kerk, bestuurslid kwaliteiten hebben er toe geleid dat
Stichting Cascade, bestuurslid Stich- organisaties en mensen tot hun recht
ting Ambacht Samen, bestuurslid/lid komen en beter functioneren.
Raad van Toezicht Stichting De Blije
Borgh en bestuursadviseur Stichting

Gemeenteraad bespreekt
begroting
Op maandag 1 november en donderdag 4 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2022 - 2025.
Op de pagina’s verderop vindt u de begroting in een oogopslag en de
eerste reacties van de politieke partijen. U kunt de vergaderingen thuis
volgen via www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. Op beide avonden begint
de raadsvergadering om 19.00 uur.

Voortgang omgevingsvisie
is afgesproken dat college en gemeenteraad een overdrachtsdocument met ideeën en ambities voor
de omgevingsvisie maken voor de
nieuwe raad. De nieuw gekozen gemeenteraad kan dan de (concept)
omgevingsvisie vaststellen en het
wettelijke inspraaktraject starten. ErBegin van dit jaar hebben veel in- gens eind volgend jaar is de omgewoners en organisaties meegedacht vingsvisie dan gereed.
over de omgevingsvisie. Zij deden dit
door het plaatsen van opmerkingen
op de kaart (de ‘Wijkprikker’), het invullen van vragen bij deze kaart en
tijdens verdiepende gesprekken (de
‘Ontmoetingen’). Nu zijn er gesprekken met het college en de raad.
We zijn alweer een tijdje aan de slag
met het maken van een omgevingsvisie voor onze gemeente. De omgevingsvisie is straks dé visie waarin al
het beleid over de leefomgeving in
de gemeente samenkomt. Hoe staat
het er mee?

De maandelijkse test van de alarmeringssirene is op maandag 1 november 2021 om 12.00 uur.
Kijk op www.ambachtveilig.nl wat u moet doen als de sirene op een ander moment gaat.

De oorspronkelijke planning om de
omgevingsvisie nog dit jaar vast te
stellen, blijkt erg krap. Bovendien
vindt het bestuur het zorgvuldiger
om de gemeenteraadverkiezingen in
maart 2022 af te wachten. Daarom
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Agenda

Werk in de wijk
1

2

Ambachtsezoom: bouw- en
woonrijp maken toekomstig
bedrijvenpark.
Eind december 2021.

5

Inrichten Waterbusplein,
tot voorjaar 2022
•

3

4

Om 20.00 uur
Commissie RZDe Volgerlanden
Online te volgen

Hark; gefaseerd vervangen
van de bouwweg door de
definitieve rijbaan;
week 39 t/m 43
Afsluiting rotonde Reeweg Antoniuslaan;
25 oktober t/m 7 november
2021; alleen fietspaden
afgesloten; 8 november t/m
19 november 2021; afgesloten
voor alle verkeer; bebording ter
plaatse aanwezig

•

•

•
•

Watersnip (tot aan Onderdijkse
Rijweg); aanbrengen definitieve
bestrating;
tot en met week 44
Overige werkzaamheden,
op diverse plaatsen:
Veegwagen, maaien en
schoffelen in hele gemeente,
doorlopend;
Controle en snoei van alle
bomen: april 2021 - oktober
2022;
Diverse locaties - rijdende
afzetting van GKB in verband
met snoeiwerkzaamheden t/m
september
De Laantjes, woonrijpmakent/m december 2021;
De Straatjes, bouwrijpmaken
t/m december 2021;

Om 20.00 uur
Commissie ABAFinanciën
Online te volgen

Agenda openbare raadsvergadering

Meer informatie over de
activiteiten kunt u vinden
op www.h-i-ambacht.nl

Maandag 1 en donderdag 4 novem- De agenda voor deze raad is als
ber 2021, aanvang 19:00 uur, raads- volgt samengesteld:
zaal Gemeentehuis.
Maandag 1 november 2021
Via https://hendrikidoambacht.raads- 1.		 Opening
informatie.nl kunt u deze openbare 2.		 Vaststellen van de agenda
vergadering live volgen. Mocht u 3.		 Spreekrecht burgers
fysiek aanwezig willen zijn, nu de 4.		 Programmabegroting
Covid-regels zijn versoepeld, meld u 		 2022-2025
dan van te voren aan bij de griffie 4. a. Fracties reageren in 1e termijn
(griffie@h-i-ambacht.nl). Er zijn een 		 op de Programmabegroting
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 		 2022-2025
Dit in verband met de nog steeds 4. b College reageert in 1e termijn
geldende hygiënemaatregelen en de- 		 Schorsing vergadering tot
genen die aanwezig zijn, mogen uit- 		 4 november 19:00 uur
sluitend van de aangewezen plaats
gebruik maken (artikel 4.1 van de Donderdag 4 november 2021
voorgestelde wijziging van de Trm 		 Heropening van de vergadering
4.		 Programmabegroting
(Tijdelijke maatregelen Covid-19).
		 2022-2025

Collecte
Diabetes Fonds
van 1 t/m 6 november 2021

Volg @gemeentehia
ook op social media
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram

4. c. Tweede termijn fracties
4. d. Beantwoording college in
		tweede termijn
5.		 Besluitvorming Programma		 begroting 2022-2025
6.		 Vaststelling van de Subsidie		 plafonds 2022 en 2023 en het
		 kennis nemen van het
		 uitvoeringsprogramma
7.		 Sluiting

gin van de vergadering. Dit moet
u ten minste twee werkdagen voor
de vergadering melden bij de griffier. De griffier is bereikbaar via
telefoonnummer 14 078 en e-mail
gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan
aan over welk onderwerp u iets wilt
zeggen. Vermeldt ook uw naam,
adres en telefoonnummer.

Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het woord van de
voorzitter. Wanneer er meerdere
insprekers zijn gaat dit in volgorde
van aanmelding. De totale spreektijd bedraagt dertig minuten. Meer
over het spreekrecht kunt u lezen in
Wilt u uw mening geven over een de gemeentegids en op de gemeenagendapunt? Maak dan gebruik tesite.
van het spreekrecht aan het beU kunt de stukken via de gemeentesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/
gemeenteraad. In het scherm kunt u
dan klikken op Vergaderstukken in
raadsinformatie.

Officiële publicaties
Sinds kort publiceren alle overheidsinstanties hun officiële bekendmakingen via een website en/of een e-mailalert. Ook de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt tegenwoordig op
deze manier. Dus gaan uw buren verbouwen of wordt er een boom gekapt? Blijf op de hoogte van alles wat er in uw buurt gebeurt, zoals evenementen, kap- en bouwvergunningen,
verkeersbesluiten en nieuwe of gewijzigde wetgeving. Surf naar https://overuwbuurt.overheid.nl of maak gebruik van de handige e-mailservice. Als extra service naar u als inwoner blijven
we een verkorte versie wekelijks publiceren op de gemeentepagina’s in deze krant.
Nieuwe aanvragen*
Guldenweg 6, verlengen kap en plaatsen dakkapellen | Laagland 2, realiseren uitbreiding
woning | Moerbeigaarde 17, opbouw op bestaande woning | Roestuin 28, plaatsen dakkapel /
voorgevel | ter Spillstraat 1, plaatsen dakkapel / voordakvlak | Zaaivat 30, plaatsen dakkapel

Verkeersbesluiten**
Een niet verplicht fietspad aan de Druivengaarde | gehandicaptenparkeerplaats aan de
Van Godewijckstraat 251

Verleende omgevingsvergunningen**
Julianasingel 12, bouwen woning
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning op eigen verzoek*
Bliek 15, plaatsen aluminium overkapping | Watermunt 57, plaatsen airco / buitenkant gevel
Besluit verlenging beslistermijn
Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over
ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.
Op 19 oktober 2021 hebben burgemeester en wethouders besloten de beslissing op de

Colofon

POSTADRES
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
14 078
gemeente@h-i-ambacht.nl
www.h-i-ambacht.nl

aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Roelof Duyckstraat 1, ingediend op
3 september 2021 voor het uitbreiden van de woning aan de zijkant, te verdagen tot uiterlijk
7 december 2021.

* U kunt geen bezwaar maken of een zienswijze indienen tegen een aanvraag. Wel kunt u
de stukken inzien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de afdeling Beheer Openbare
Ruimte (team vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.
** Bent u het niet eens met het besluit? Op www.h-i-ambacht.nl/bezwaar vindt u informatie
over het indienen van zienswijzen, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening. Hebt u
vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte (team
vergunningverlening en handhaving) via telefoonnummer 14 078.

GEMEENTEWINKEL
Afspraak maken? Kijk op: www.h-i-ambacht.nl

INLOOPPUNTEN
(zie www.sophia.nl voor openingstijden)

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE
www.fixi.nl
Bij spoed, ook buiten kantoortijden (078) 770 8100

• Hoge Kade 50, sociaal wijkteam en jeugdteam
• Gerard Alewijnsstraat 18, sociaal wijkteam
• Tromplaan 49, sociaal wijkteam
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Compliment!
Tijdens de Nationale Klimaatweek,
dit jaar van 28 oktober tot en met 5
november, zet Nederland duurzame
initiatieven in het zonnetje. Daar
doe ik graag aan mee! Bijvoorbeeld
het initiatief van ASWH om over
te stappen op zonne-energie voor
hun clubgebouw. Inspirerend vind
ik energiecoach Floor van Drechtse
Stromen, die als vrijwilliger andere
inwoners helpt om energie te be-

sparen. Dat merkt u meteen in uw op deze pagina staat en daag uw
portemonnee, zeker nu met de hoge gezinsleden, buren of vrienden uit
om ook mee te doen. Wie heeft als
energieprijzen.
eerste drie op een rij? Samen maken
Steeds meer inwoners en organisa- we de gemeente steeds duurzamer.
ties in onze gemeente zetten een Ik wil u hiervoor een groot compliextra stap voor het klimaat. Ook de ment geven!
kleine stapjes helpen. Een aantal
mooie voorbeelden daarvan vindt u Ralph Lafleur
terug in de duurzame bingo. Doet u Wethouder duurzaamheid
ook mee? Knip de bingokaart uit die

ASWH maakt sport van
duurzaamheid
Met een zetje in de rug begon voetbalvereniging ASWH twee jaar geleden met verduurzamen. Inmiddels
liggen er 151 zonnepanelen op het
dak van de kantine en is binnen overgegaan op ledverlichting. “Het werkt
aanstekelijk, we willen hiermee verdergaan.”
Zowel penningmeester Henk van der
Meulen als voorzitter John Middendorp voelen de voordelen van verduurzaming van het sportcomplex.
“Wanneer je de weg weet, zijn er heel
veel stimuleringsmaatregelen van de
overheid”, zegt Henk. “Je kunt op z’n
minst onderzoeken op welk gebied
jij als vereniging financiële voordelen
kunt behalen.” John vult aan: “Het is
één van mijn speerpunten: ook wij
willen een bijdrage leveren aan een
betere wereld.”
Gezonde toekomst
Daarom doet ASWH in Ambacht van
harte mee aan een pilot van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht samen
met de omgevingsdienst. Aan de
hand van Ingrid Vogels van Green2Live kwam er een energiescan en
daarna, als eerste actie, de zonnepanelen. Momenteel is ASWH met de
gemeente in overleg om ook buiten
op ledverlichting over te gaan, samen

met de buren van voetbalvereniging
IFC. Ingrid: “Het is mijn passie om de
vereniging klaar te stomen voor een
gezonde toekomst.”

We zijn steeds
bewuster
bezig met
duurzaamheid.

Cowboys
ASWH adviseert andere verenigingen
en bedrijven je goed voor te bereiden
wanneer je wilt gaan verduurzamen.
“Er lopen heel wat cowboys rond die
geld willen verdienen”, waarschuwt
Henk. En John weet: “Een bedrijf als
Green2Live helpt je door het doolhof
heen. Ingrid adviseert op maat en
kent de weg naar betrouwbare partijen en mogelijke subsidies.” Het
verduurzamen werkt inmiddels aanstekelijk bij ASWH: de toekomstige
kleedkamers worden energieneutraal.
“We zijn steeds bewuster bezig met
duurzaamheid.”

Van links naar rechts op de foto: Henk van der Meulen (penningmeester), Ingrid Vogels (Green2Live)
en John Middendorp (voorzitter).

Kom kijken in een duurzame woning
Op zaterdag 30 oktober & 6 november stellen huiseigenaren tijdens de Duurzame Huizen Route in verschillende
gemeenten in de Drechtsteden hun duurzame woning open.
Bezoekers kunnen installaties bekijken, het wooncomfort ervaren en al hun vragen stellen over duurzaam wonen. Per woning is er een maximaal aantal plekken beschikbaar. Aan een bezoek zijn geen kosten verbonden.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via www.duurzamehuizenroute.nl/bezoek-een-huis.

Cadeaubonnen voor
huurders die energie
willen besparen
Wilt u energie besparen in uw
huurwoning? Met een paar kleine
aanpassingen, die u zelf kunt nemen in uw woning, merkt u direct
resultaat. U kunt hierbij denken aan
tochtstrips, slimme stekkers of uw
oude lampen vervangen door LEDlampen. Dat scheelt vaak euro’s op
uw energierekening. Vooral nu de
prijs van gas en elektra zo hoog is!

Goed voor klimaat en portemonnee
Energie besparen en zelf opwekken is goed voor het klimaat én uw
portemonnee. Tot juli 2022 organiseert de gemeente samen met het
Regionale Energieloket aantrekkelijke acties voor inwoners. We kunnen dit doen dankzij de landelijke
Regeling Reductie Energiegebruik
Woningen (RREW).

Vanaf maandagochtend 8 november 9.00 uur kunnen huurders in
Hendrik-Ido-Ambacht via https://
regionaalenergieloket.nl/hendrikido-ambacht/cadeaubon een cadeaubon aanvragen ter waarde van
85 euro. Deze kunt u gebruiken
voor allerlei energiebesparende
producten. U kunt de cadeaubon
verzilveren in één van de deelnemende webshops of winkels bij u
in de buurt.
In de nieuwsbrief Duurzaam Ambacht delen we nieuwtjes, interview en achtergronden over duurzaamheid in Ambacht. Nieuwsgierig geworden? U ontvangt de gratis nieuwsbrief door u aan te melden via
www.bit.ly/duurzaamambachtnb

Let op: er is een beperkt aantal cadeaubonnen beschikbaar (maximaal
1 bon per adres) maar… op= op!

VANAF 8 NOVEMBER
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Energiecoach Floor van de Velde en inwoner Peter Libregts
Inwoner Peter Libregts was al begonnen met het verduurzamen van zijn
woning. Hij regelde onder meer dubbel
glas op de begane grond en zolderisolatie. Maar samen met energiecoach
Floor van de Velde veranderde het huis
van Peter in een duurzaam huis.
Hoe cliché ook: zowel Peter als Floor
willen de wereld goed achterlaten
voor de kinderen en kleinkinderen.
“Het begint met gedrag én het bewustzijn dat een duurzaam huis geld
bespaart”, zegt Floor, energiecoach
bij Drechtse Stromen, een vrijwilligersorganisatie vol professionele medewerkers. “Iedereen kan iets doen,
hoe klein ook: korter douchen, tochtstrips, verwarming iets lager enz.”.
Inwoner Peter Libregts: “Ik betaal
minder aan energie, het heeft echt
effect om je huis te verduurzamen.”
Duurzame oase
Samen mobiliseerden ze in 2019 de
hele wijk van Peter, die uit 150 dezelfde huizen bestaat. Tijdens een
bijeenkomst werden de gezamenlijke
mogelijkheden besproken. “Die bijeenkomst veroorzaakte een olievlek;
je ziet steeds meer buren die duurzaamheidsmaatregelen nemen”, zegt
Peter nu. Zijn huis is inmiddels een

duurzame oase (van energielabel C
naar A), met onder meer zonnepanelen, kunststof kozijnen, ledverlichting
en volledige isolatie.

We moeten met
z’n allen iets
doen!
Ambacht nóg duurzamer
Het maakt idealist Floor een blij mens.
“De urgentie is groot, dat weten we
allemaal. De energiecoaches van
Drechtse Stromen helpen u graag op
weg. Mocht u zelf energiecoach willen worden, meldt u zich dan aan via
onze website*. Na vier digitale sessies
en twee live bijeenkomsten kunt u al
aan de slag. Het kost u gemiddeld
een half dagdeel per week en u helpt
Ambacht nóg duurzamer te maken.”

* u kunt zich aanmelden als energiecoach via www.drechtsestromen.net of
via https://regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-ambacht/algemeen-energiecoach

Oud-wethouder duurzaamheid Floor (links) zet zich in als energiecoach en helpt Peter Libregts (rechts) zijn huis
te verduurzamen.

Tip: boekentafels in de bieb
Speciaal voor de Nationale Klimaatweek heeft de bi- duurzaamheid. Voor de eerste dertig inwoners die een
bliotheek in Cascade twee boekentafels gemaakt met boek van de boekentafels lenen, is er een duurzaam
kleinigheidje beschikbaar.
allerlei boeken over duurzaamheid.
Er is een tafel voor volwassenen en een tafel voor de De duurzame thema tafels blijven nog tot en met vrijjeugd. In twee vitrines is een mini-tentoonstelling met dag 5 november beschikbaar.
leuke voorbeelden om thuis aan de slag te gaan met

Heeft u vragen over energie besparen
of duurzaam wonen? Kijk dan eens rond op
het Regionaal Energieloket.
www.regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-ambacht

Wat-doe-jijbingokaart
Om iets te doen voor het klimaat hoeft u niet
uw leven ingrijpend aan te passen. Als we allemaal kleine stapjes zetten, zorgen we samen
voor een groter effect. Met deze duurzame bingo dagen wij u uit om juist die kleine stapjes
te zetten. Doet u ook mee?
Uitleg
Kleur bij iedere duurzame stap die u gezet
hebt een hokje groen. Heeft u drie op een
rij? BINGO! Om het spannend te maken kunt
u uw huisgenoten, vrienden of buren uitdagen
om mee te doen. Deel een foto van uw ‘groene stapjes’ op social media met de hashtag
#duurzaamambacht.
Kleine stapjes, grote gevolgen
1: zo helpt u de uitstoot van broeikasgassen
verminderen
2: zo bespaart u veel water en energie
3: zo helpt u de uitstoot van broeikasgassen
verminderen
4: zo zorgt u voor minder afval
5: zo zorgt u voor minder afval
6: zo bespaart u energie
7: zo gaat u voedselverspilling tegen
8: zo bespaart u energie
9: zo zorgt u voor minder afval

1: Dagje zonder auto

2: Douche in max.
vijf minuten

3: Dagje zonder vlees

4: Recycle wat je gebruikt

5: Repareer een kapot item

6: Was op max. 30 graden

7: Eet de restjes op

8: Zet de thermostaat
een graadje lager

9: Verpakkingsvrij
boodschappen doen

begroting 2022

In een Oogopslag

Ambities en acties uit 'Gewoon Ambacht' afronden
Op deze pagina's vindt u een samenvatting van de gemeentebegroting en de inen uitgaven van de gemeente. Het geeft u een beeld van wat wij het komende jaar
willen bereiken, wat daarvoor gedaan wordt en wat dat kost.
Deze meerjarenbegroting valt, door de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, voor
het grootste deel in een nieuwe bestuursperiode. Daarom richten wij ons vooral op
afronding van het coalitieprogramma 'Gewoon Ambacht' en duiden
ontwikkelingen die op ons afkomen. Nu veel Nederlanders zijn ingeënt lijkt het
einde van de coronapandemie in zicht en worden maatregelen versoepeld. Dit
betekent ook dat de steunmaatregelen vanuit het Rijk worden afgebouwd. Welke
gevolgen dit gaat hebben is niet duidelijk. Wij zullen er echter alles aan doen om
onze inwoners en bedrijven te helpen bij het verkrijgen van (nieuw) perspectief. In
onze gemeente kijken wij naar elkaar om, zo doen we dat in Ambacht.

Het college van burgemeester en wethouders

inkomsten

Overige inkomsten

1

Beschikking
over reserves

waar komt het vandaan?

2

,4

,5

49

,9
Rijksbijdragen

Lokale belastingen
en heffingen

Kengetallen
€ 30.916.000
€

€ 46.257.000
€ 91.875.000
31.955
12.651

14

,3

96

MILJOEN

Per 1 januari 2021

Totale inkomsten
voor 2022

Aandeel samenwerkingsverbanden
(GR Drechtsteden, Dienst Jeugd
& Gezondheid)
verkocht

Eigen vermogen
Langlopende schulden

28

,8

Grondbedrijf

Aantal inwoners
Aantal woningen

"De OZB wordt, met uitzondering
van de inflatiecorrectie, niet extra
verhoogd."

Door een solide beleid is de financiële positie van onze gemeente op
dit moment gezond. Onze reservepositie is versterkt en de schuldenpositie is tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. Wel moeten we
rekening houden met aanvullende maatregelen om mogelijke tegenvallers op te vangen. We blijven dan ook financieel voorzichtig.

©2020 Soet&Blank
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Door de sterk toenemende kosten van de afvalverwerking en achterblijvende resultaten van afvalscheiding is besloten om de afvalstoffenheffing trapsgewijs te verhogen.
Als wij als Ambachters ons afval beter scheiden, zorgen we ervoor dat
deze verhoging beperkt blijft.
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Peildatum
31-12-2020:
31.955 inwoners

Sociaal, Welzijn, Educatie

MILJOEN

inwoner

Onderwijs, sport, cultuur, recreatie, inkomensregelingen, WMO, jeugdzorg

2

,9

€ 35.375.000

€ 1.107

€

€

Ruimtelijke ordening,
economie en wonen

MILJOEN

Economie, bedrijvenloket, milieu, ruimtelijke ordening, wonen en bouwen

14

,5

2.993.000

94

Buitenruimte

MILJOEN

Verkeer en vervoer, openbaar groen, riolering, afval, begraafplaats

€ 14.504.000

€ 454

€ 14.795.000

€ 463

Veiligheid, dienstverlening,
bestuur en middelen

14

,8

MILJOEN

Openbare orde, brandweer, bestuur en overhead, burgerzaken, treasury

Grondbedrijf ± Overig

verkocht

€

29,1

MILJOEN

96

,7

MILJOEN

De Volgerlanden, Ambachtsezoom en Centrumgebied

€ 28.892.000

€ 904

Storting reserves

€

€

De totale uitgaven voor 2022
zijn begroot op 96,7 miljoen.
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Begroting 2021 raadsfracties
Op maandag 1
en donderdag 4
november behandelt
de gemeenteraad de
begroting 2022-2025.
Op deze pagina’s leest
u alvast de eerste
algemene reactie van de
politieke partijen op deze
begroting. Dit is de start
van het gesprek dat zij op
1 en 4 november voeren.
Op beide avonden begint
de raadsvergadering om
19.00 uur. U kunt de
vergadering online volgen
via de website van de
gemeente.
Wilt u fysiek aanwezig
zijn, dan dient u zich
vooraf aan te melden via
griffie@h-i-ambacht.nl. Er
zal dan een plaats voor u
worden gereserveerd.

woensdag 27 oktober 2020

SGP-ChristenUnie

We maken de balans op
Bij de laatste begrotingsbehandeling van deze collegeperiode maakt
de fractie van de SGP-ChristenUnie
de balans op. Allereerst lag op deze
balans de coronacrisis. Deze gaf
veel onzekerheid. Toch is de SGPChristenUnie blij dat veel plannen en
voornemens zijn uitgevoerd. Zo is er
tevredenheid over het preventieplan,
het plan om nieuwe scholen te bouwen, de visie op duurzaamheid plus
energie, de bouw van een nieuw bedrijventerrein en de ontwikkeling van
het nieuwe Waterbusplein.
Behouden
Bij de behandeling van de begroting
zal de SGP-ChristenUnie aangeven
dat er in Ambacht veel goed gaat en
dat dit ook behouden moet blijven.
Het gaat dan om de rust (ook op zondag), ruimte en het groen. Maar ook
het degelijke financiële beleid (ondanks de tegenvallende inkomsten
en grote uitgaven in de jeugdzorg) en
de aandacht voor schoolgebouwen,
omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit
van onderwijs. Ook wil de SGP-Chris-

tenUnie-fractie de nuchtere aanpak ter. Dit kan door meer handhaven en grote zorgen. Toenemende politieke
van energievraagstukken behouden. meer communiceren. Tot slot was de instabiliteit op landelijk niveau, toewens van deze fractie dat de regio- name van polarisatie en het verlaten
nale samenwerking goed bleef, ook van Bijbelse waarden. Daarom wijzen
Wensen
De kosten in de jeugdzorg blijven op- na het opheffen van de Drechtraad.
we erop dat de Bijbel zegt dat de
lopen. De SGP-ChristenUnie staat voor
wijsheid van Boven komt. “Ons idegoede zorg, met voldoende keuze- Balans
aal is dat wij leven in vrede, geduldig
mogelijkheden. Maar niet tegen elke De balans die SGP-ChristenUnie op- en gehoorzaam zijn en goed voor anprijs. Het geld is namelijk een keer maakt, slaat positief uit. Toch zijn er deren zijn.”
op. Daarom willen we minder aanbieders en andere regels. Ook stellen we voor dat de bibliotheek zich
meer gaat richten op haar kerntaak en
daardoor minder aanbod op het gebied van taal en mediawijsheid gaat
bieden. Daarnaast zijn er zorgen over
de intrede van de Omgevingswet omdat er zaken op landelijk niveau nog
niet op orde zijn. Ook zal de fractie
aandacht vragen voor de woningnood
en oproepen om te onderzoeken wat
de lokale mogelijkheden zijn om het
zogenaamde scheefwonen tegen te
gaan en starters te helpen. Een doorn
in het oog is het groenonderhoud. Er
komt extra geld voor beschikbaar wat De zeven gemeenteraadsleden van de SGP-ChristenUnie. V.l.n.r.: Cees Timmers,
de kwaliteit moet verbeteren. Ook het Jeroen van der Laan, Leo Platschorre, Martine Kamphuis, Bart van Ginkel,
opruimen van hondenpoep moet be- Erik van Hartingsveldt en Peter Boudewijn.

Gemeente Belangen

Met en voor iedereen
Nog steeds bevinden wij ons in
de eerste raadsperiode waarin Gemeente Belangen deel uitmaakt
van het bestuur van de gemeente.
Dit is de vierde begroting waar wij
gedeelde verantwoordelijkheid zeer
serieus voor dragen. Niet voor niets
praten we over een begroting, die
weliswaar voor een groot deel wordt
gevuld door het Rijk, maar ook de
inwoners leveren, via de gemeentelijke belastingen, een wezenlijk aandeel in de gemeentelijke financiën.
Financiën
Wij zijn blij met opnieuw een sluitende begroting. Er is zelfs een klein
overschot ontstaan van 218.000
euro. Helaas is afval een onderwerp
wat ons zorgen baart. De kosten
voor de afvalverwerking zullen in
de toekomst via verhogingen gedeeltelijk worden verhaald op de

inwoners. Ook wij kunnen niet om
de realiteit heen. Wij hopen echter,
en daar zal een gedeelte van onze
verkiezingscampagne op zijn gericht, dat het gaat om een tijdelijke
verhoging.
Sociaal
Gemeente Belangen vindt het belangrijk dat er altijd zorg is waarnaar wordt gevraagd. Voor iedereen
die hulp zoekt moet de gemeente
in principe klaarstaan met alle beschikbare mogelijkheden. Er zal
meer oog moeten komen voor preventie, om te voorkomen dat inwoners echt in de problemen komen,
waardoor de kosten blijven stijgen.
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het is goed dat Ambacht al een
paar jaar geleden dementievriendelijk is geworden. Dementie is volksziekte nummer één.

Groen
Helaas vinden wij dat de groenvoorziening en het onderhoud te
wensen overlaat. Er wordt veel te
weinig gesnoeid waardoor ook de
mindervalide inwoners veel overlast
ondervinden. Het Bomenbeleidsplan
ondersteunt Gemeente Belangen
van harte. Er zijn via dit plan inmiddels meer bomen terug geplant dan
er zijn verwijderd. Vooral het laatste
jaar wordt er steeds meer aandacht
besteed aan de biodiversiteit in de
gemeente. Over dit onderwerp is inmiddels veel gepubliceerd. De biodiversiteit wordt door Gemeente Belangen van harte ondersteund. Ook
hierdoor blijft het prettig wonen in
onze mooie gemeente. Wij vinden
het erg belangrijk dat onze gemeente voldoende groen blijft, maar ook
groen met een hoge kwaliteit aan
onderhoud is iets waar wij ons hard

voor blijven maken. De groenvoor- op de agenda hebben gekregen.
ziening en het onderhoud verdienen Binnen het ambtelijk apparaat is de
nog de nodige aandacht.
periode van gewenning inmiddels
voorbij, waardoor participatie bij elk
Participatie
plan een wezenlijk onderdeel vormt.
In deze raadsperiode werd verre- Wij hopen dat in deze raadsperiode
gaande participatie geïntroduceerd. ook de fietsenstalling bij de Schoof
Gemeente Belangen is er best trots gerealiseerd wordt. U kunt ons beop dat wij dit onderwerp blijvend reiken via info@gembel.nl.

V.l.nr.: Melis Nugteren, Jacob Lieben, Cinthus van der Lei, Jaenela Dossett,
Marjet Vogelaar-Korpershoek, Arie Mol, Marien Braber.

CDA

Coalitie maakt ambities waar
Deze begroting toont de effecten van
de laatste acties uit het coalitieprogramma. Als coalitiepartner zien we
met gepaste trots dat nagenoeg alle
punten uit ons verkiezingsprogramma
zijn uitgevoerd. We lichten drie onderwerpen uit de begroting waar de CDAfractie van Hendrik-Ido-Ambacht zich
komend jaar op focust, uiteraard met
duurzaamheid als leidraad.
Sport en gezondheid
Een gezonde leefstijl, onderlinge ontmoeting en een groene leefomgeving
zijn van belang voor onze sociale
en fysieke gezondheid. Behoud van
ons rijke verenigingsleven en groene
dorpskarakter, een uitnodigend Cascade en Huizen-van-de-Wijk staan
dan ook hoog op onze agenda. Maar
ook het organiseren van zorg dichtbij,
zodat deze betaalbaar en voor ieder-

ting, maar ook hiermee is deze nog
niet kostendekkend. Het CDA is voorstander van een nieuw tariefs- en inzamelmodel waarin goed afval scheiden
wordt beloond. Bewustwording van
vervuiling is een eerste stap naar concrete acties zodat we de aarde gezond
kunnen doorgeven aan onze kinderen.
Voorlichting aan inwoners helpt in de
Afvalreductie en -scheiding
Het lukt ons Ambachters maar niet om bewustwording. Het tegengaan van
ons afval te verminderen en netjes te (voedsel)verspilling hoort hier ook bij.
scheiden. Hoewel glas, papier en PMD
apart worden ingezameld, zit er nog Financiële uitdagingen
steeds te veel hiervan in het restaf- De begroting 2022 laat zien dat de
val. Maar vooral de grote hoeveelheid financiële resultaten onder druk kogroente-, fruit- en tuinafval in de grijze men te staan. Daar waar de afgelopen
container is onaanvaardbaar. Dit zorgt jaren incidentele meevallers bleken,
voor hoge verwerkingskosten, maar zullen we de komende tijd zorgvuldig
belangrijker: gescheiden-gft is grond- op de uitgaven moeten letten, zonder
stof voor compost en groene energie. dat dit ten koste gaat van de nieuw
In de begroting is gekozen voor het te bouwen basisscholen en woningen
verhogen van de afvalstoffenbelas- voor starters en ouderen. Er ligt hier
een bereikbaar blijft als het nodig is.
Als aanjager van het preventieplan is
het CDA blij met de aandacht die dit
krijgt in de begroting. 2022 is het jaar
om voortvarend verder aan de slag te
gaan met het voorkomen van zorg of
het tijdig signaleren dat zorg nodig is.

ook een belangrijke rol voor de landelijke politiek; het Rijk bepaalt de
omvang en verdeling van de grootste
inkomstenbron voor gemeenten. We
hopen dat een nieuw kabinet pas-

sende financiële middelen beschikbaar stelt voor de grote uitdagingen
waar gemeenten voor staan, sociaal
en ruimtelijk.

Hendrik-IdoAmbacht
V.l.n.r.: William Lagendijk, Wenny van der Hee-Pasterkamp, Henk de Waard,
Anneloes Vlasblom-van der Vlies.

Begroting 2021 raadsfracties

woensdag 27 oktober 2020

VVD

Nieuwe kansen
Binnenkort behandelen we de laatste begroting in deze raadsperiode.
Een periode die door de coronapandemie anders is verlopen. Waar
we vorig jaar nog spraken over onzekere tijden, is onder andere door
het landelijk vaccinatieprogramma
het dagelijks leven weer zoveel mogelijk terug naar normaal gegaan.
Maatregelen worden versoepeld, de
lokale economie toont weer meer activiteiten, en wij kunnen elkaar weer
ontmoeten.
Opgepakt
Tot onze tevredenheid hebben we
gezien dat veel zaken, waar de VVD
aandacht voor heeft gevraagd, zijn
opgepakt. Zo is er gehoor gegeven
aan de oproep van de VVD om naast
ondernemers ook de verenigingen
door de coronaperiode te helpen. Regelmatig heeft de VVD aandacht gevraagd voor meer veiligheid en handhaving bij overlast. Er zijn camera’s
geplaatst in het Sophiapark en het
budget voor handhaving is structureel verhoogd. De discussie rondom
Jeugdzorg wordt eindelijk gevoerd
over de maatregelen die het mogelijk

lemlaan en de Van Godewijckstraat. Hier moeten we allemaal aan werken
moeten maken deze zorg betaalbaar
en bereikbaar te houden. Een ver- • De woningnood is ook in ons dorp De VVD betreurt het dat de afvalhefvoelbaar. De komende jaren moe- fing met 10 euro stijgt. Dit is nodig
bouwing van Cascade naar een multen we ons blijven inzetten voor omdat het afval nog onvoldoende
tifunctionele ontmoetingsplaats voor
verdere woningontwikkeling waar wordt gescheiden. Wij blijven vooralle dagen van de week wordt nog
het kan. De plannen voor het Cen- stander van nascheiding. Binnenkort
in 2021 aan de raad voorgesteld. Hotrumgebied van Emmasingel tot wordt er in de raad gesproken over
pelijk zien we daar in 2022 de eerste
Hoge Kade krijgen bijvoorbeeld de invoering van betalen per zak.
contouren van.
steeds meer vorm. Met meer pas- Wij horen graag van u wat uw mesende woningen in een behoorlijk ning daarover is. U kunt ervoor zorEn doorzetten
gen dat de VVD-vertegenwoordiging
groene en waterrijke omgeving.
Voor de VVD zijn er punten waar we
bij de volgende raad ruim en sterk
aandacht voor blijven vragen:
verjongd is.
• Nog onduidelijk is wat alle maatregelen voor duurzaamheid en energietransitie de inwoners echt gaan
kosten. Voor de VVD is het uitgangspunt dat gekeken wordt naar
haalbare, betaalbare en toekomstvaste oplossingen.
• De kosten in het sociale domein
blijven maar oplopen. Er moet
worden ingegrepen en duidelijke
keuzes moeten ook daar worden
gemaakt.
• De (verkeers)veiligheid bij de inrichting van de buitenruimte, zoals
bijvoorbeeld veilige fietspaden,
oversteekplaatsen en kruispunten.
In het bijzonder voor de Laan van
Welhorst, Weteringsingel, Graaf Wil- V.l.nr.: Aat Ouwerkerk, Jauharina Oelfke-ten Seldam.

De gemeente maakt elk
jaar de begroting. Daarin
staat welke plannen
de gemeente voor het
komende jaar heeft,
wat die plannen kosten
en welke inkomsten zij
verwachten. De begroting
is een belangrijk
instrument van de raad om
te sturen op de plannen
van het college. Door de
begroting vast te stellen,
geeft de gemeenteraad het
college toestemming om
geld uit te geven aan de
afgesproken activiteiten.
Door het jaar heen houdt
de gemeenteraad een
vinger aan de pols bij
de uitwerking van de
plannen.
Wilt u de begroting
inzien? Dat kan via
https://hendrik-idoambacht.begrotingsapp.nl.

D66 HIA

Voor alle Ambachters
Voor D66 is dit een uitspraak die zij
graag in ons dorp zou willen toepassen. Misschien is er een andere uitspraak met hetzelfde doel: Als iedereen respect heeft voor elkaar, dan
ziet de wereld er anders uit. Laten
we zorgen dat we er voor elkaar zijn,
in goede en in moeilijke tijden. Wij
hopen dat we het coronavirus achter
ons hebben gelaten, maar zekerheid
hebben we nog niet. Laten we voorzichtig en oplettend zijn en ons zeker aan de basishygiënevoorschriften houden om besmettingen zoveel
mogelijk te voorkomen. Het mooiste
zou zijn als iedereen zich zou laten
vaccineren uit voorzorg voor de medemens.
Begroting 2022 in een oogopslag
In de Brug van 22 september hebt
u een overzicht van de ‘gemeentefinanciën in vogelvlucht’ kunnen
lezen. Een belangrijke opmerking is

dat de onroerendezaakbelastingen
(OZB) niet verhoogd worden en alleen de inflatiecorrectie wordt doorberekend. Een van de zorgenkindjes
in deze begroting is het scheiden van
afval waardoor de heffing aan de forse kant wordt. Zodra wij beter afval
gaan scheiden, is dat beter voor het
milieu en onze portemonnee.
Speerpunten
Wij willen vast een aantal speerpunten van D66 onder uw aandacht
brengen, te weten:
1. Moderne prenatale zorg met aandacht voor het vaccinatiebeleid.
2. Goede jeugdzorg, niemand mag
buiten de boot vallen.
3. Goed onderwijs, met goede aansluiting op middelbaar onderwijs.
4. Veilige fietspaden en schoolroutes.
5. Sportvoorzieningen voor iedereen toegankelijk, zeven dagen
per week met uitzondering van

6.
7.
8.
9.
10.

de feestdagen (denk aan het
zwembad in Ambacht).
Betaalbare huizen voor starters
en ouderen.
Drugsbeleid.
Laagdrempelig jongerencentrum
met ruime openingstijden.
Zorg voor eenzamen en ouderen.
Milieu en energie en de actuele
klimaatonderwerpen zijn zorgenkindjes voor iedereen.

Laten we met elkaar proberen de
doelen te bereiken en de financiële
schade voor de inwoners zoveel mogelijk voorkomen. Wat de begroting
betreft is er niet veel nieuws, omdat
de zittingstermijn van het college
ten einde loopt en er in het voorjaar
van 2022 een nieuw college zal aantreden met nieuwe /andere plannen
voor de komende jaren. Mocht u ons
iets willen vragen, dan zijn wij te beFrank Verbrugge, Marijke Gommans-Dane, Marcel de Groot en Hans Neijman.
reiken op 06 - 28 52 52 82.

PvdA-HIA

Echt sociaaldemocratisch
In de Ambachtse gemeenteraad is de
Partij van de Arbeid de enige linkse
en sociaaldemocratische partij met
wortels in de Ambachtse samenleving. Ook wij willen u graag “bijpraten” over de afgeleverde laatste
begroting van deze raadsperiode. We
kunnen tevreden zijn met opnieuw
een sluitende begroting. Maar er
zijn ook wensen en we moeten luisteren naar onze burgers. De spaarpot
van de gemeente raakt steeds verder
gevuld. De portefeuillehouder Financiën geeft aan dat het goed is voor
“slechtere tijden”. Hoeveel slechter
moet het worden dan de coronatijd,
waarin de reservepot nog rijkelijk
wordt gevuld?

hulpverlening. We vinden de kwaliteit
van de hulpverlening het belangrijkste, al moeten we natuurlijk geen
geld over de balk gooien. En we
moeten niet vergeten dat het met
veel jongeren heel goed gaat. Voor
hen zou de gemeente best wat meer
activiteiten kunnen organiseren. De
PvdA vindt dat het ook tijd wordt dat
de gemeente een ouderenbeleid optuigt. Nu heeft de gemeente op dat
gebied weinig te melden, terwijl het
een belangrijke en omvangrijke groep
is in ons dorp. We vinden dat de gemeente initiatieven moet ontwikkelen
op het gebied van armoedebeleid.
We zouden meer moeten willen doen
dan alleen het beleid van de Drechtsteden volgen. Wat ons betreft staan
Anders dan de meeste partijen legt twee thema’s hoog op de agenda
de PvdA niet de nadruk op beheer- waar we nog geen aansluiting vinden
sing van de kosten voor de jeugd- in de gemeentelijke begroting.

Wonen
De Partij van de Arbeid vindt dat er
flexibele oplossingen moeten komen
voor verschillende groepen die nu
problemen hebben om een woning
te vinden. We denken aan het ombouwen van kantoorpanden, aan
tijdelijke ‘woningen op bedrijfsterreinen’. En aan het stimuleren van
doorstroming binnen de Ambachtse
woningvoorraad. Ambacht heeft behoefte aan een visie op het gebied
van wonen voor de periode na het
voltooien van de Volgerlanden.

blemen komen. De overheid moet wil werken in de gemeenteraad van
het grootste deel van de kosten voor Ambacht. Bij het behandelen van de
haar rekening nemen.
begroting voor 2022 en de komende
gemeenteraad verkiezingen komen
Dit zijn enkele van de actuele pun- we erop terug.
ten waar de Partij van de Arbeid aan

Energietransitie
Landelijk is de omschakeling naar
duurzame energie een belangrijk
thema. Wij lopen niet weg voor het
probleem. We willen opkomen voor
mensen die door de kosten van de
omschakeling in energie in de pro- V.l.n.r.: Arie Scheurwater, Bert van der Wulp, Maarten van den Heuvel.
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Ambacht Uw Belang

Voor een betere woon- en leefomgeving
in Ambacht
Wanneer u dit stukje leest, is de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht
druk bezig met de behandeling van
de begroting voor 2022. Een begroting voor een belangrijk jaar. In 2022
zijn er namelijk verkiezingen voor een
nieuwe gemeenteraad met daaruit
voortvloeiend een nieuw college. Het
huidige college presenteert daarom
dan ook een begroting die past bij
een verkiezingsjaar; geen grote plannen in het verschiet, uitvoering van
beleid dat de afgelopen drie jaar is
gemaakt en gepland onderhoud van
de noodzakelijke dingen in ons dorp.
Je zou het bijna een jubelbegroting
noemen. Maar ook deze begroting
heeft zo haar aandachtspunten. 2022
is niet alleen een verkiezingsjaar,
maar ook een jaar waarin een aantal
ontwikkelingen uit 2021 en 2020 tot
uiting zal komen.
V.l.n.r.: Harm Groenendijk, Jan Struik, Jan Siefkes.

Een van die ontwikkelingen is een
nog krappere huizenmarkt op de
sociale huurmarkt door een verdubbeling van de opgave om statushouders te huisvesten. Naast een opgave voor de verhuurders betekent dit
ook meer uitgaven om de statushouders te begeleiden. Een uitgave die
niet volledig wordt gedekt door geld
van het Rijk, maar die zeker ook zijn
weerslag op de begroting zal hebben. Helaas zien wij dit nog niet
ingecalculeerd. Naast een financieel
gevolg zal dit ook gevolgen hebben
voor de starter op de Ambachtse
huurmarkt. Het kleine aanbod voor
de nieuwe huurders wordt nog kleiner, waardoor zij zich genoodzaakt
zien om hun heil buiten Ambacht te
zoeken. Een ontwikkeling waar Ambacht Uw Belang zich al jaren zorgen
over maakt. Een eventuele oplossing
bewaren wij nog even voor ons verkiezingsprogramma.

Op het gebied van groen missen wij
ambitie in deze begroting. Stond voor
de afgelopen vier jaar het aanplanten
van 500 extra bomen op de planning,
dan zien we die lijn niet voortgezet in
deze begroting. Ambacht Uw Belang
hecht veel waarde aan een gezonde,
groene omgeving en zou graag zien
dat er nog honderden bomen extra bij
komen. Bomen die karakteristiek zijn
voor ons dorp en die onze, door de
A15 en A16, zwaar vervuilde lucht een
beetje zuiveren. Bomen die ons dorp
helpen beschermen tegen extreme hitte in de zomers en een mooi aanzicht
opleveren in de lente en de herfst.
Voor het overige willen wij benadrukken dat het college en de raad de
afgelopen vier jaar een prudent beleid hebben laten zien op het gebied
van de begrotingen. Wij hopen dat
dit de komende jaren ook gestand
kan blijven.

Echt voor Ambacht

De laatste begroting voor de verkiezingen
Met de begroting voor 2022 heeft
het college van burgemeester en
wethouders een sluitende begroting
ingediend. Weliswaar is er een stelpost ‘toekomstige ombuigingen’ van
1,5 miljoen euro opgenomen voor
2022 en 750.000 euro in 2023, aangezien er dreigende tekorten zijn in
de algemene uitkering van het Rijk,
in het sociaal domein - denk aan
uitkeringen - en de onzekerheid van
de extra jeugdmiddelen van het Rijk.
Wat de exacte financiële gevolgen
zijn van de ombuigingsoperatie is
nog niet te zeggen, aangezien een
dergelijke operatie qua invoeringstijd veel voorbereidingstijd kost. De
tarieven voor de woonlasten voor
2022 zijn in het algemeen geïndexeerd met 1,4%. Dit betekent een
stijging van de lastendruk van 3,5%
ten opzichte van het vorige jaar voor
een woning in de koopsector. De
verwachte stijging van de waarde
van de woningen leidt niet tot een
stijging van de belastingen, aange-

zien het tarief dienovereenkomstig
wordt verlaagd. Wel zal de afvalstoffenheffing met een nominaal bedrag
van 10 euro worden verhoogd, aangezien de kosten van de afvalverwerking tot en met 2022 83% zijn.
Planten van bomen
Jaarlijks worden de bomen in het
kader van de veiligheid geïnspecteerd. Bij de aanplant van nieuwe
bomen wordt steeds gekeken naar
de juiste locatie en de boomsoort.
Kortom: De juiste boom op de juiste plek. Tot begin 2022 worden er
500 extra bomen geplant, waarvan
een groot aantal al in 2021 is gerealiseerd. Het is eveneens staand
beleid dat, wanneer een boom om
welke reden dan ook gekapt wordt,
er een nieuwe boom geplant wordt.
Uit een onderzoekje van de fractie is
gebleken dat vragen van inwoners
via Fixi of telefoon over de herplant
niet altijd afdoende kunnen worden beantwoord. Wij zullen bij de

behandeling van de begroting hier
aandacht voor vragen.
Afvalinzameling
Momenteel wordt er gedacht aan
het invoeren van een recycletarief
per 1 januari 2023. Het recycletarief gaat uit van het principe ‘de
vervuiler betaalt’. Dit betekent dat
voor het ongescheiden aanbieden
van restafval moet worden betaald.
Gescheiden afvalstromen kunnen
gratis worden aangeboden. Daartoe
moeten alle ondergrondse afvalcontainers geschikt worden gemaakt. In
deze geldt het wettelijk uitgangspunt dat de opbrengst niet hoger
mag zijn dan de kosten voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. De fractie van Echt
Voor Ambacht is erg geïnteresseerd
in de mening van onze inwoners
over deze plannen. Op onze website
www.eva-hia.nl of Facebook-pagina
Echt Voor Ambacht kunt u uw mening kenbaar maken.
V.l.n.r.: Ary Cramer, Adrie Scheurwater, Arno Stam.

Realistisch Ambacht

Forse OZB-verhoging voor ondernemers, verenigingen en scholen
Op 1 en 4 november bespreken we
als gemeenteraad de begroting voor
2022, inclusief de vele subsidies.
Wat ons opviel in de pers, is dat het
college van SGP/CU, Gemeente Belangen en CDA erg positief is over de
bedragen voor de OZB. Realistisch
Ambacht ziet daar juist een heel verkeerde ontwikkeling ontstaan.
Een citaat uit een persbericht, uit de
mond van de wethouder Financiën,
André Flach: “Ik ben blij om te kunnen melden dat door het financiële
beleid van de afgelopen jaren de
onroerendezaakbelasting (OZB), met
uitzondering van de inflatiecorrectie,
niet extra wordt verhoogd.”

Oene Doevendans.

Als je alleen naar de begrotingsdocumenten zou kijken, komt dat ook
wel aardig uit. Maar wat het college
- bewust of onbewust - vergeet te
melden is dat het tegelijkertijd ver-

regaande plannen heeft om juist de
OZB voor ondernemers, (sport)verenigingen en scholen (meer in het
algemeen: voor niet-woningen) zeer
fors te verhogen ten gunste van een
op te richten ondernemersfonds,
waar allerlei algemene activiteiten uit
betaald kunnen worden. En dan hebben we het niet over kleine verhogingen. Nee, het gaat stapsgewijs omhoog met stevige percentages. In het
eerste jaar betalen de gedupeerden
zes procent meer OZB, in het tweede
jaar tien procent en in het derde jaar
zelfs twaalf procent extra! Als betrokkene heb je niet veel mogelijkheden
om hier iets tegen te doen, omdat
de OZB een verplichte belastingheffing is. Realistisch Ambacht, als redelijke en rechtse liberale partij, houdt
niet van dergelijke gedwongen - en
verhulde - extra uitgaven en vindt de
gang van zaken niet echt een toonbeeld van democratie.

De begroting zelf is voor de rest overigens niet zo heel spannend, zoals
je kunt verwachten in het laatste jaar
van een college. Wat wel nog opvalt,
is dat CDA, Gemeente Belangen en
SGP/CU flink uw portemonnee trekken en alweer méér geld uitgeven
aan allerlei subsidiepotjes. Een blik
in de subsidiedocumenten levert bijvoorbeeld op dat er maar liefst acht
initiatieven zijn waarvan een doel
‘het versterken van zelfredzaamheid’
is voor uiteenlopende groepen. Naar
onze mening zitten hier dubbelingen
in, waar je veel efficiënter en goedkoper mee om zou moeten gaan.
Realistisch Ambacht kijkt tenslotte
reikhalzend uit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022
en hoopt op uw massale steun om
van Ambacht een nog betere woonplaats te maken! Met activiteiten op
zondag, bijvoorbeeld.

