Zwartewaterland

Geachte voorzitter, college, leden van de raad,
Voorzitter, voor het eerst in de geschiedenis niet-fysieke algemene beschouwingen maar met z’n
allen achter een scherm. De wereldwijde pandemie houdt ons nog steeds in de greep al lijkt het
einde van de tunnel in zicht. Als het doorgaat wordt komende zaterdag van bijna alle
coronamaatregelen afscheid genomen. Een moment waar we met z’n allen naar hebben
uitgekeken. Laten we hopen dat het zo blijft en dat we na het zomerreces weer fysiek kunnen
vergaderen. Deze Covid-pandemie heeft ons iets te zeggen en zou ons moeten brengen tot een
dieper besef van onze afhankelijkheid van onze Schepper.
Voorzitter, de Kadernota. Het is een bijzondere Kadernota, alweer de laatste van deze
bestuursperiode met als motto ‘inwoners maken Zwartewaterland mogelijk’.
Onze complimenten aan het college voor het resultaat dat er ligt. De afgelopen periode is de
gemeente in rustiger vaarwater geloodst. Onze samenleving heeft ondervonden wat de gevolgen
van de bezuinigingen waren. Maar het resultaat mag er zijn, er ligt een gezonde en stevige basis
tot 2025. De gemeentefinanciën geven een beter beeld dan vorig jaar en vier jaar geleden. Een
structureel sluitende begroting kan worden doorgegeven aan de nieuwe bestuursperiode en de
schuldenquote is gedaald. Positieve ontwikkelingen waar menige gemeente jaloers op kan zijn.
Voorzitter, het valt onze inwoners op dat openbaar groen weer wordt onderhouden. De parken in
onze gemeente liggen er netjes en verzorgd bij. Er worden weer complimenten gemaakt en die
geven we graag door. Daarnaast wordt biodiversiteit gestimuleerd. Er zijn bijen- en
vlinderpakketten door de gemeente beschikbaar gesteld waar veel belangstelling voor was. Met
deze actie worden onze inwoners bewust van het belang van biodiversiteit. Biodiversiteit bevordert
de zo nodige kringloop in de natuur. Een oproep aan het college om deze actie jaarlijks uit te
voeren.
De leefbaarheidsplannen hebben in de achterliggende jaren een positieve impuls gegeven aan
onze gemeente, het bevordert het wij-gevoel. Veel van onze inwoners zijn weer enthousiast. Dank
aan de vele vrijwilligers die in meer of mindere mate zich hiervoor hebben ingezet en nog steeds
inzetten. Het concept Stadscheques leverde veel positieve energie op binnen de gemeenschap van
Hasselt. We dienen samen met onze coalitiepartners en CDA en GB een motie in om dit instrument
de komende vier jaar ook in te zetten voor de andere kernen en het buitengebied.
In ons land is een grote woningnood, er zijn zelfs plannen om complete nieuwe steden te bouwen.
De woningnood gaat ook Zwartewaterland niet voorbij en de SGP merkt dit op, er is een schreeuw
naar betaalbare woningen!
Door het tekort aan woningen wordt onze jeugd gedwongen om elders een plekje te zoeken. Om
onze jeugd voor Zwartewaterland te behouden en onze ouderen van een goede en passende
woning te kunnen voorzien moet er snel en naar behoefte worden gebouwd.
Voorzitter, de SGP wil dat het bouwtempo, met name op Tag-West, wordt opgeschroefd. Er ligt
een groot braakliggend terrein wat bestemd is voor woningbouw en waar op dit moment niets mee
gebeurd. Wat voor mogelijkheden ziet de wethouder om het proces te versnellen zodat op dit deel
van Tag-West op korte termijn huizen worden gebouwd.
In de kern Zwartsluis zijn alle te bouwen woningen op het Agnietenterrein verkocht. Kan de
wethouder aangeven waar de volgende uitbreiding gepland staat?
Voorzitter, in Genemuiden bereiden een aantal initiatiefnemers een plan voor om een gebouw met
50 tot 60 appartementen voor sociaal-zwakkeren met een indicatie te bouwen. Voor wonen met
zorg en begeleiding. Dit plan wordt breed gedragen in de samenleving. Zover we weten is het
initiatief gedeeld met het college. Als SGP staan we positief tegenover deze ontwikkeling en
steunen dit initiatief. Voor de ouders en familie is het positief dat hun kinderen in de directe eigen
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vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarnaast biedt het werkgelegenheid. Zou het
college aan kunnen geven hoe ze tegenover dit initiatief staan?
De SGP zal in de komende periode een speerpunt maken van het onderwerp wonen in
Zwartewaterland.
De SGP maakt zich zorgen over de activiteiten van de Regio Zwolle, het samenwerkingsverband
van 22 gemeenten en 4 provincies waar ook onze gemeente deel van uitmaakt. Doel van de Regio
is om de 4e economische topregio te worden. De Regio is niet alleen bezig met de bereikbaarheid,
economie, energie en het ontwikkelen en benutten van talenten. We zien dat ook nadrukkelijk
wordt ingezet op de leefomgeving. De Regio is klein begonnen maar we zien het als een olievlek
uitbreiden. Recent zijn we bijgepraat over de ontwikkelingen van de woningbouw in de Regio en
zijn er door de PvdA vragen gesteld. Wij onderschrijven deze vragen maar maken ons nog meer
zorgen over de verstedelijkingsstrategie. Dat er woningen gebouwd moeten worden is duidelijk.
Dat geldt ook voor het samen optrekken in regioverband. Maar dan wel democratisch
gelegitimeerd en met respect voor onze gemeente.
We zijn blij dat vanuit het college en het ambtelijk apparaat inbreng is in de diverse overleggen en
dat er vanuit de raad een vertegenwoordiger is die het proces volgt.
In het kader van het BO-MIRT (het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport) wordt onderzocht hoe de groei van wonen en werken in de Regio op lange
termijn kan plaats vinden. In november 2021 worden de resultaten hiervan voorgelegd aan de
ministers van het BO-MIRT. Kan het college aangeven hoe zij en wij als raad betrokken worden bij
het resultaat dat voorgelegd gaat worden aan het BO-MIRT?
De SGP ziet voor nu en in de toekomst de gemeente Zwartewaterland als een zelfstandige
industriële plattelandsgemeente met een krachtige hechte samenleving én een sterke economie
waar het goed toeven is en waar men om ziet naar elkaar, het zogenaamde noaberschap.
Zwartewaterland is een gemeente die zijn eigen koers bepaalt en zijn eigen karakter behoudt.
Voorzitter, Zwartewaterland is geen eiland en zeker geen buitenwijk van Zwolle maar
Zwartewaterland is Zwartewaterland en dat is onze kracht!
We roepen het college op de Regio erop te wijzen dat ze niet alleen vanuit Zwolle moet denken
maar juist vanuit de kracht en de eigenheid van de verschillende gemeenten in de Regio.
De SGP is blij met het voorstel om de gebruikers van de zwembaden een mooi perspectief te
bieden. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van onze zwembaden en verschillende
scenario’s zijn uitgewerkt. Er is structurele financiële ruimte gevonden om de drie zwembaden
open te houden en gericht onderhoud uit te voeren. De SGP kan hiermee instemmen en ziet uit
naar het voorstel van het college. Het hebben van een zwembad per kern in onze waterrijke
omgeving is belangrijk.
De SGP is blij dat het tarief voor de rioolheffing in overeenstemming wordt gebracht met de
tarieven elders in ons land. Voor 2022 geeft dit een forse lastenverlichting voor onze inwoners. We
waren altijd één van de duurste gemeentes als het ging om de rioolheffing.
Door nu de BTW toe te rekenen aan het tarief in combinatie met het voortaan activeren van de
vervangingsinvesteringen wordt in de begroting ruimte gemaakt voor algemene uitgaven op
andere terreinen. De SGP kan instemmen met de voorgestelde methodiek.
Voorzitter, de ontwikkelingen op het Sociaal Domein baren de SGP zorgen. De transitie heeft er
niet voor gezorgd dat de wachtlijsten in de Jeugdzorg korter zijn geworden. Met name kwetsbare
jongeren zijn hier de dupe van. Gelukkig gaan er ook zaken goed. Door de gemeente wordt
ingezet op preventie.
Zo het nu lijkt zal het volgende kabinet een oordeel geven over de structureel noodzakelijke
middelen. Het gaat om forse bedragen als het over de Jeugdzorg gaat. Het verzoek aan het college
om, zodra hierover meer duidelijkheid is, de raad hiervan op de hoogte te houden
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Voorzitter, met de motie “boodschappenboete” van de PvdA kan de SGP instemmen, het is goed
dat er voor iedereen duidelijkheid is en dat dit wordt vastgelegd in een beleidsregel.
Voorzitter ik ga afronden.
We leven in een bijzondere tijd. We kunnen niet in de toekomst kijken. Er is veel aan de hand in
ons land en in deze wereld. Als we om ons heen kijken, zien we dat de mensen steeds
ontevredener worden. De overheid en politici kunnen het niet snel goed doen.
De pandemie houdt ons nog steeds in zijn greep. En toch ook weer niet. Vanuit Gods Openbaring
belijden wij als SGP dat Hij regeert, Hem loopt het niet uit de hand. Vanuit de SGP mogen we
wijzen op de woorden uit het eerste vers van Psalm 91.
Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des
Almachtigen.
De SGP wenst het college, het ambtelijk apparaat en de leden van de raad Gods zegen toe.
Klaas Huisbrink
namens de fractie van de SGP Zwartewaterland.

