
 

 
Kadernota 2017 Algemene Beschouwingen 
 
Er is hard gewerkt door het ambtelijk apparaat om alle stukken voor de afgelopen raadscyclus af te 
ronden. Wij willen daar allereerst onze waardering voor uitspreken.  
 
De Partij van de Arbeid bestaat in de eerste plaats uit volksvertegenwoordigers. Door de gesprekken 
met bewoners hebben wij een beter beeld gekregen van persoonlijke situaties. We hebben gemerkt 
dat het met veel inwoners van onze gemeente goed gaat. We leven in een rijk land en in een rijk deel 
van de wereld. Maar we sluiten onze ogen niet voor problemen die zich in onze gemeente voordoen. 
Nog steeds groeien kinderen op in armoede. Eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit komen ook in 
onze gemeente voor. Niet iedereen in Nissewaard heeft dezelfde kansen om iets van het leven te 
maken. Wij willen bewoners en maatschappelijke instellingen op buurtniveau met elkaar verbinden en 
werken aan een samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en waarin ie dereen de 
mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand 
uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wij leggen ons niet neer bij armoede en 
onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor de overheid om, samen 
met bewoners, verbindingen te maken. We willen geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen 
leven, wij willen een samenleving waarin we mét elkaar leven. Alleen als we uitgaan van die gedachte 
dan kunnen we Nissewaard zoals het coalitieakkoord luidt: verbinden en versterken.  
 
In het verleden heeft de gemeente veel geld uitgegeven aan grote projecten. Daardoor worden we nu 
voor verschillende dilemma's gesteld. De grondexploitatie hangt als molensteen om onze nek. Graag 
zou de Partij van de Arbeid de bewoners van Nissewaard willen betrekken bij deze dilemma’s zodat zij 
inzicht krijgen in de materie en betrokken raken bij de lokale democratie. Kortom, verbinden. Juist 
over burgerparticipatie wordt met geen woord gerept in deze kadernota. Terwijl wij heel veel van 
inwoners verwachten en vragen is er geen ambitie hen extra te betrekken en invloed uit handen te 
geven richting onze inwoners. 
 
De gemeente Nissewaard ontwikkelt zich van ontwikkel- naar beheergemeente. Gaan we bestaande 
wijken versterken of gaan we verloedering tegenhouden? We bevinden ons in een zeer behoudende 
collegeperiode terwijl de diverse decentralisaties op sociaal gebied enorme kansen bieden. De PvdA 
roept het college dan ook op om de bewoners als gehele gemeentelijke organisatie meer op te 
zoeken en de bewoners meer bij de uitvoering te betrekken. Verdere democratisering levert 
burgerkracht op en draagt bij aan samenredzaamheid. Zet de deuren open en zet de stap naar 
buiten. 
 
Bij deze kadernota doen wij graag enkele voorstellen gericht op verbinding en participatie. We zullen 
hier volgende week enkele moties voor indienen. 
 
We beseffen ons dat er nog maar weinig vrij besteedbaar budget is in de gemeente Nissewaard. Toch 
hopen wij dat de gemeenteraad wil meedenken om een aantal goede initiatieven te ondersteunen 
door deze moties te steunen. Juist de participatie van onze inwoners leidt het ertoe dat het zeer 
geringe investeringen zijn met maximaal effect. Als we samenwerken kunnen we preventief werken. 
Daar plukken we later de vruchten van. 
 
Samen kunnen we Nissewaard verbinden en versterken! 


