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De toekomst
‘Samen’. Het speelt sinds de oprichting van onze partij een belangrijke rol
in onze bijdragen in deze gemeenteraad. Vandaag vragen wij vooral
aandacht voor de samenhang. De samenhang tussen verschillende
beleidsterreinen, maar ook tussen de maatregelen en besluiten die
binnen hetzelfde beleidsterrein genomen worden. Die helikopterview is
noodzakelijk om goede besluiten te nemen voor Veenendaal.
Zo is het goed dat er een visie en actieprogramma is voor de binnenstad,
maar zal ook voor de parkeerexploitatie en het gebrek aan recreatief
groen een oplossing moeten worden gevonden. Daarnaast is het voor een
gemeente die ambieert winkelhart van de regio te zijn noodzakelijk om
vaker dan zes keer per jaar een koopzondag toe te staan. Maar ook een
goed cultuurbeleid en ruimte voor evenementen zijn noodzakelijk.
En we kunnen wel mooie huizen (laten) neerzetten in Veenendaal Oost,
kopers zullen zich vast achter de oren krabben als er een verkapte
snelweg zou liggen, dwars door hun mooie wijk. Er moet, meer dan in het
verleden, op de samenhang worden gelet. Dat is goed voor de
leefbaarheid van Veenendaal en maakt ons een mooiere plek om te
wonen, te werken en te recreëren.
Buren, samenwerken, jongeren, veiligheid
Een goede buur is beter dan een verre vriend. Het college leek dat in
haar houding naar Rhenen in de discussie over het Hertenweitje even te
vergeten, maar inmiddels is de lucht gelukkig geklaard. Samenwerken
met anderen is een zeer goed streven, maar we willen wel baas blijven in
eigen portemonnee! Foodvalley zal ook concrete resultaten voor
Veenendaal en haar inwoners op moeten gaan leveren om op onze steun
te kunnen rekenen.
De exploitatie van het Ontmoetingshuis baart ons zorgen. Wij waren om
inhoudelijke redenen niet enthousiast over het besluit om de
onderwijsruimte uit te breiden ten koste van de functie ‘ontmoetingshuis’,
maar ook het financiële plaatje is vooralsnog niet gunstig. Bijna een half
miljoen is er extra nodig tot en met 2021 noodzakelijk om de
aanloopverliezen op te vangen.
‘Er zijn genoeg leuke activiteiten voor kinderen en jongeren’, staat op de
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sociale kaart van de gemeente Veenendaal. Maar als we dan klikken op
‘uitgaan’, moeten jongeren van 12 tot en met 16 naar Bollee in Rhenen
volgens diezelfde sociale kaart. Het zou fijn zijn als deze groep in de
toekomst ook in Veenendaal terecht kan.
Veiligheid blijft een belangrijk thema in de komende jaren. Waarbij we
niet enkel blij zijn met minder aangiftes van strafbare feiten. Uit
onderzoek is immers gebleken dat slachtoffers steeds vaker geen
aangifte doen, omdat ze de weg niet kennen of twijfelen of er wel actie
wordt ondernomen. Het stellen van regels, bijvoorbeeld in de APV, moet
een middel zijn om Veenendaal veiliger en leefbaar te maken, geen doel
op zich. Wij gunnen het onze inwoners dat de regels zoveel mogelijk
ruimte bieden aan Veenendalers om hun leven op eigen wijze in te
richten.
Doen!
We hebben hier in dit gemeentehuis vaak de neiging om lang en veel met
elkaar te praten, maar de daadkracht in de samenleving wil weleens
ontbreken. Zo wordt er al sinds het begin van deze periode zonder veel
succes, en zeker niet met de voortvarendheid die in het raadsprogramma
beloofd werd, een creatieve oplossing voor de parkeerproblematiek
gezocht door vooral veel met elkaar te praten, maar weinig te doen.
‘Doen!’ Dat moet het motto zijn voor de toekomst. Wij doen graag mee!
Aanpassingen nodig
Wat ons betreft zijn er drie majeure onderwerpen in deze kadernota die
aanpassing behoeven. Wij zijn op al deze onderwerpen mede-indiener
van amendementen om deze aanpassingen mogelijk te maken.
1. Meer geld naar cultuur
Cultuur is belangrijk voor Veenendaal. Bij de discussie over de nieuwe
cultuurvisie in de raadsvergadering van mei 2017 hebben we aangegeven
dat er meer budget moet komen om de ambities in de cultuurvisie de
kans te geven om te slagen.
2. Beheer openbare buitenruimte
Het heeft weinig zin om in te zetten op Veenendaal ICT-stad, als
vervolgens de bedrijventerreinen slecht onderhouden worden. Dan kan je
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nog zo’n mooie ICT-campus hebben, als bedrijf vestig je je dan liever
fysiek op een plaats waar de buitenruimte wel van voldoende kwaliteit is
en er geen sprake is van achterstallig onderhoud en er een kans bestaat
op onveilige situaties. Je doet dan liever zaken via een veilige digitale
weg met Veenendaal in plaats van je daar te vestigen. Dat zou jammer
zijn en geen recht doen aan de inspanningen die op allerlei
beleidsterreinen gepleegd worden.
3. Geen stijging van het klanttarief schoonmaakondersteuning van 10
naar 15 euro
De Wmo-zorg is een zorgenkindje gebleken. En niet om de reden die bij
de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015
werd verwacht. Toen dachten we aan geldgebrek door
efficiencykortingen, maar het probleem blijkt een gebrek aan overzicht
op en inzicht in de materie. Zorgmijding, problemen door de eigen
bijdrage voor schoonmaakondersteuning of door een stapeling van eigen
bijdragen: hoe groot het probleem is, is niet bekend, tenzij mensen actief
bij de gemeente of de zorgaanbieder komen klagen.
Het college neemt geen duidelijk standpunt in. In de kadernota zegt het
college af te wachten of er in de meicirculaire enige ruimte ontstaat,
terwijl in de memo over de stapeling eigen bijdrage Wmo staat dat een
financiële impuls niet past binnen de transformatiedoelen en de kanteling
naar eigen kracht. En hier wordt duidelijk wat wij bedoelen met het
ontbreken van de helikopterview op de materie. Wat is het nu? Wilt u het
niet, gelet op de kanteling, of denkt u het niet te kunnen betalen? Wat
Lokaal Veenendaal betreft zou het goed zijn om, voor er nieuwe
aanbestedingen worden gedaan voor 2019, samen eerst een goede
discussie te hebben over de wensen voor de toekomst.

