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Tien Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Montferland 
Op vrijdag 3 juli ontvingen tien inwoners van de gemeente Montferland officieel 
een Koninklijke onderscheiding. Eind april werden zij tijdens de Lintjesregen tele-
fonisch verrast door burgemeester Peter de Baat met het nieuws, maar vanwege 
de toenmalige coronamaatregelen kon de gebruikelijke uitreiking toen niet door-
gaan. 

Door de versoepeling van de maatregelen 
konden decorandi afgelopen vrijdag hun 
lintje alsnog fysiek in ontvangst nemen tij-
dens een feestelijke bijeenkomst. 
De verrassing was er misschien al een  

beetje van af, maar dat deed niets af aan 
het feestelijke moment in zaal Teunissen 
in Kilder. Te midden van hun naasten én 
vergezeld met een toespraak door bur-
gemeester Peter de Baat, kregen de tien 

decorandi hun lintjes uitgereikt. Na afloop 
genoten zij van een welverdiende vendel-
hulde van Schutterij St. Isodorus uit Oud-
Dijk.  
Zowel bij de uitreiking als bij de vendelhul-

de zijn de huidige coronamaatregelen na-
geleefd. 
De foto’s van de bijeenkomst en achter-
grondinformatie over de decorandi vindt u 
op www.montferland.info/lintjesregen. 

PAM raadsvergadering 
9 juli aanvang 14.00 uur in het Hart van Loil, Wehlseweg 36 in Didam.

Concept Agenda:

1. Opening 
2. Vaststelling agenda
3.  14:05 uur - 14:35 uur  Pitch per fractie - 

Algemene beschouwingen Kadernota
4.  14:35 uur - 15:45 uur Debat naar aanlei-

ding van de algemene beschouwingen 
en indienen moties en amendementen

5. 15:45 uur - 16:15 uur Pauze
6. 16:15 uur - 16:45 uur Reactie College
7.  16:45 uur - 17:30 uur Debat over inge-

diende moties en amendementen
8. 17:30 uur - 19:00 uur Pauze

9.  19:00 uur - 22:30 uur Te nemen beslui-
ten

10. Opheffen benoeming interim-griffier
11. Marktconsultatie zwembad De Hoevert
12. Locatie Brede school ’s-Heerenberg
13. Kadernota 2021-2024
14. Sluiting

De raadsvergadering wordt live uitgezon-

den en de link naar de uitzending staat op 
de website:
www.montferland.info/gemeenteraad
U bent welkom om de raadsvergadering bij 
te wonen mits onderling 1,5 meter afstand 
kan worden gehouden. 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de griffie: griffie@montferland.
info / 0316-291378.

V.l.n.r.: Ed de haas, ’s-Heerenberg. Lida Nijgh en burgemeester Peter de Baat. 
Frank Delleman en Anny Dellemann-Gerretschen, Zeddam. Xaf Hendriksen, Didam. 
Paul Ewald, Didam. Pascal Kamperman, Zeddam. Annie Messing-Winters, Zeddam. 
Bennie Seegers, Stokkum. Jos Loeven en Willeke Loeven-Wissink, ’s-Heerenberg. 

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n
 Ruimtelijke Ordening

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Barlhezestraat 18 te Stokkum, 7039 AV; het plaatsen 

van een airco (ontvangen 26-06-2020)
-  De Pontilaan 19 te Didam, 6942 HL; het realiseren van 

een dakopbouw op een bestaande berging (ontvangen 
29-06-2020)

-  Grote Huilakker te Didam, 6942; het realiseren van een 
woning (ontvangen 26-06-2020)

-  Leliestraat 43 te Didam, 6942 XL; het plaatsen van een 
overkapping in de achtertuin (ontvangen 01-07-2020)

-  Loilderhofweg te Didam, 6941; het oprichten van een 
vrijstaande woning met bijgebouw (ontvangen 30-06-
2020)

-  Slotlaan 76 te ’s-Heerenberg, 7041 BL; het verbouwen en 
uitbreiden van de woning (ontvangen 26-06-2020)

-  Ten Renske 31 te Beek, 7037 BN; het plaatsen van een 
overkapping (ontvangen 27-06-2020)

Tegen deze aangevraagde omgevingsvergunningen kunt 

u nog geen bezwaarschrift indienen. Wel kunt u de des-
betreffende stukken vanaf heden op afspraak inzien op 
locatie Didam, Bergvredestraat 10.

Verleende omgevingsvergunning brandveilig gebruik
-  Montferland 1 te Zeddam, 7038 EB; het gebruik van het 

hotel in verband met brandveilig gebruik (verzonden 30-
06-2020). Rechtsmiddel: beroep bij het Team bestuurs-
recht van de Rechtbank Gelderland te Arnhem. 

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-  Verheijstraat 2 te Didam, 6942 CC; het nieuw bouwen 

van een appartementen gebouw met 54 woningen (in-
getrokken 26-06-2020)

Buitenbehandelingstelling aanvraag omgevingsver-
gunning
-  Doesburgseweg 4 te Didam, 6941 SJ; het plaatsen van 

een hekwerk (verzonden 26-06-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
-  Slotlaan 80 te ’s-Heerenberg, 7041 BL; het bouwen van 

een woning (verzonden 26-06-2020). Rechtsmiddel: 
bezwaar

Verleende tijdelijke omgevingsvergunning
-  Ulenpasweg 8 te ’s-Heerenberg, 7041 GB; het tijdelijk 

plaatsen van portan cabins voor kantoorruimte (verzon-
den 29-06-2020). Rechtsmiddel: bezwaar

Verleende omgevingsvergunning, activiteit hande-
len in strijd met regels ruimtelijke ordening
-  Tinneveldstraat 25 te Didam, 6942 HH;  het bouwen van 

een aanbouw aan de zijgevel van de woning (verzonden 
30-06-2020). Rechtsmiddel: bezwaar



VRAGEN, STUKKEN INZIEN OF 
ZIENSWIJZE INDIENEN?
Heeft u vragen of wilt u de in de open-
bare bekendmaking genoemde stukken 
inzien? Wij adviseren u eerst telefonisch 
contact met ons op te nemen en een af-
spraak te maken. Gedurende de inzage- 
termijn kunt u schriftelijk of mondeling 
zienswijzen indienen.

BENT U HET NIET EENS MET EEN 
BESLUIT?
In dat geval adviseren wij u om eerst te-
lefonisch contact met ons op te nemen. 
We nemen samen met u het besluit door. 
Als we er niet uitkomen, kunnen belang-
hebbenden een bezwaarschrift indienen 
bij de gemeente of een beroepschrift bij 
een rechter (zie: www.rechtspraak.nl).  

Zorgt u ervoor dat u het bezwaar- of 
beroepschrift indient binnen zes weken 
na de dag dat het besluit op de wettelijk 
voorgeschreven wijze is bekendgemaakt 
(bijvoorbeeld door toezending aan de-
gene die het besluit heeft aangevraagd). 
Daarmee voorkomt u dat het niet meer 
behandeld wordt.

BEZWAAR
U kunt uw bezwaarschrift digitaal  
indienen. Op www.montferland.info/
bezwaarmaken vindt u het formulier 
‘bezwaarschrift indienen’ en daar treft 
u alle informatie aan. Voor het digitaal 
indienen van een bezwaarschrift heeft 
u een DigiD inlogcode nodig. U kunt uw 
bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. 
Uw bezwaarschrift stuurt u aan het in 

de bekendmaking genoemde bestuurs-
orgaan. Meestal is dat het college van 
burgemeester en wethouders, (heffings- 
ambtenaar, burgemeester of de raad) 
van de gemeente Montferland. De ter-
mijn van indiening van een bezwaar-
schrift is zes weken en gaat in op de dag 
nadat het besluit op de wettelijk voorge-
schreven wijze is bekendgemaakt (vaak 
de verzenddatum). Het bezwaarschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het bezwaar.

BEROEP
U kunt uw beroepschrift schriftelijk in-
dienen bij de in de bekendmaking ge-
noemde rechter. De termijn van indie-

ning van een beroepschrift is zes weken 
en gaat in op de dag nadat het besluit 
is bekendgemaakt. Het beroepschrift 
moet voorzien zijn van: de handtekening 
en naam van de indiener, de datum, een 
omschrijving van het aangevochten be-
sluit en de gronden van het beroep.

VERZOEK VOORLOPIGE  
VOORZIENING
Het indienen van een bezwaar- of be-
roepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Dat betekent dat het besluit blijft 
gelden in de tijd dat het bezwaar- en 
beroepschrift in behandeling is. Voor 
sommige zaken duurt die weg te lang, 
gelet op uw belangen. In spoedeisende 
gevallen kan dan daarnaast een voor-
lopige voorziening getroffen worden. U 

kunt een schriftelijk verzoek om voor-
lopige voorziening sturen naar de voor- 
zieningenrechter van de Rechtbank Gel-
derland, Afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 9030, 6800 EM Arnhem, of anders 
de in de bekendmaking genoemde Voor-
zitter van de afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt ook digitaal het beroep- en 
verzoekschrift indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een electronische hand-
tekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

O p e n b a re  b e ke n d m a k i n ge n  -  ve r vo lg
 Openbare Werken

Registratienummer: 20int01857 plaatsen  de  
Hangaarts 95  ‘s-Heerenberg  07-07-2020

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:
Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken, door middel van:
-  Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 

met kentekenaanduiding, ter hoogte van de Hangaarts 
95 te ‘s-Heerenberg.

Inzage en informatie: 07-07-2020 tot en met 18-08-2020. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Registratienummer: 20int01858 plaatsen  de  
Hangaarts 106  ‘s-Heerenberg  07-07-2020

Verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van Mont-
ferland maken bekend dat zij een verkeersbesluit als be-
doeld in artikel 15 Wegenverkeerswet heeft genomen en 
besluit tot:
Het plaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken, door middel van:
-  Middels het plaatsen van bord E6, inclusief onderbord 

met kentekenaanduiding, ter hoogte van de Hangaarts 
106 te ‘s-Heerenberg.

Inzage en informatie: 07-07-2020 tot en met 18-08-2020. 
Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Ontwerpbestemmingsplan “Chw Braamt, Dorpsplan”
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat het ontwerp “Chw 
bestemmingsplan Braamt, Dorpsplan” met ingang van 8 
juli 2020 gedurende een termijn van zes weken, bij de re-
ceptie van het gemeentehuis in Didam (Bergvredestraat 
10) voor een ieder ter inzage ligt en tevens via 
www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl 
te raadplegen is. Het bestemmingsplan voorziet in een 
planologische regeling in Braamt voor: 
-  de verbouw van het dorpshuis tot multifunctionele ac-

commodatie (MFA); 
-  de herontwikkeling van de kerk tot woongebouw met 

(parochie)woning en een nieuwe vrijstaande woning; 
-  de herinrichting van het dorpsplein en de aanleg van 

een nieuw trapveldje; 
-  de herinrichting van een deel van het vrijkomende voet-

balterrein als tijdelijk zonnepark. Hierbij wordt gebruikt 
gemaakt van het innovatieve experiment artikel 7j van 
de Crisis- en herstelwet (Chw). Daarin is opgenomen 
dat een gemeenteraad gronden kan aanwijzen, waar 
in afwijking van de bepalingen in de Wro en het Besluit 
omgevingsrecht (Bor), voor een periode van maximaal 
vijftien jaar vergunningsvrij zonnepanelen kunnen wor-
den geplaatst. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ie-
der zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk 
kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, 
Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswij-
ze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval 
kan contact worden opgenomen met de afdeling Ont-
wikkeling, telefoon 0316-291391. Van hetgeen mondeling 
naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Ontwerpbestemmingsplan “Loil, Dorpsplan”
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat het ont-
werp bestemmingsplan “Loil, Dorpsplan” met ingang 
van 8 juli 2020 gedurende een termijn van zes weken, 
bij de receptie van het gemeentehuis in Didam (Bergvre-
destraat 10) voor een ieder ter inzage ligt en tevens via  
www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl te 
raadplegen is. 

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische rege-
ling in het dorpshart van Loil voor de: 
-  nieuwbouw van een sportaccommodatie in de pasto-

rietuin met een verbinding naar de kerk, zodat er één 
multifunctionele accommodatie (MFA) ontstaat;

-  herbestemming van de kerk naar een gemengde be-
stemming voor o.a. maatschappelijke en culturele acti-
viteiten en (zorg)woningen ter plaatste van de pastorie 
en de aanbouw aan zuidzijde van de kerk (voormalige 
bibliotheek);

-  nieuwbouw van maximaal 4 grondgebonden woningen 
op de huidige dorpshuislocatie ‘de Zomp’ na ontwikke-
ling van de MFA; 

-  herinrichting van de pastorietuin naar openbare ruimte 
tussen de MFA en de woningen.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ie-
der zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk 
kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, 
Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswij-
ze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval 
kan contact worden opgenomen met de afdeling Ont-
wikkeling, telefoon 0316-291391. Van hetgeen mondeling 
naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Ontwerpbestemmingsplan 
“Buitengebied, vijfde herziening”
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp bestem-

mingsplan “Buitengebied, vijfde herziening” met ingang 
van 9 juli 2020 gedurende een termijn van zes weken 
bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 
10 in Didam, voor een ieder ter inzage ligt en tevens via  
www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl te 
raadplegen is. 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, vijfde 
herziening’ voorziet in de periodieke actualisatie van het 
geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Deze vijfde 
herziening voorziet in hoofdzaak in de volgende aanpas-
singen:
- enige actualisatie planbegrenzing ‘Buitengebied’;
-  het bestemmen van enkele gronden voor aanleg en be-

houd van natuurwaarden;
-  het opnemen van een verbod op uitbreiding van en om-

schakeling naar geitenhouderij;
-  het planologisch doorvertalen van verleende omge-

vingsvergunningen, waarbij is afgeweken van het be-
stemmingsplan; 

-  het opnemen van een mogelijkheid voor streekproduc-
tenwinkels aan huis;

-  enkele reparaties en actualisatie op perceelsniveau;
-  het opnemen van een bestaande rioolpersleiding bij 

Stokkum op de verbeelding en het aanbrengen van 
enige correctie daar waar de bestaande en als zodanig 
bestemde hoogspanningsverbinding ten zuiden van Di-
dam (en het verlengde daarvan) niet volledig juist op 
de verbeelding van het geldende plan is opgenomen;

- enige technische aanpassing in de integrale regels;
-  het planologisch mogelijk maken van diverse ruimtelij-

ke ontwikkelingen op particulier verzoek, waaronder 3 
functieveranderingsinitiatieven naar wonen (Greffel-
kampseweg 58 Didam, Bosstraat 57 Didam en Juliana-
boom 1 Kilder), 2 functieveranderingsinitiatieven naar 
werken (Hengelderweg 4 Didam en Rozenpas 8 Kilder), 
het toekennen van een bestemming ‘bedrijf’ aan een 
voormalig agrarisch pand (achter Weemstraat 35 Di-
dam), het vergroten van een agrarisch bouwvlak voor 
paardenhouderij (St. Jansgildestraat 15-17 Beek), het 
aanpassen van woonbestemmingen (Kollenburgweg 
14 Didam, Op den Dam 15/15a Azewijn, Greffelkampse-
weg 9 Didam).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder 
zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp bestemmings-
plan schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van 
Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. 
Een zienswijze kan ook per e-mail worden gericht aan  
gemeente@montferland.info onder vermelding van 
‘zienswijze Buitengebied’ in het onderwerp.
Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar 
worden gemaakt. In dat geval kan daarvoor een afspraak 
worden gemaakt. Van hetgeen mondeling naar voren 
wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt. 
Inzagetermijn/zienswijzen: van 9 juli 2020 tot en met 19 
augustus 2020



“SAMEN DURVEN DOEN”
Een jaar vol uitvoering en voorbereiding 
van plannen loopt, maar door de corona-
crisis zijn we meer dan ooit aangewezen 
op het samen problemen oplossen en voor 
elkaar zorgen.

De financiële druk is zeer groot: we moeten 
keuzes maken in plannen en uitvoering. De 
financiële problemen zijn vooral ontstaan 
door landelijke keuzes in het sociaal do-
mein. Dat betekent dat we wel keuzes 
moeten maken, maar ook moeten zorgen 
voor een stevig signaal naar Den Haag sa-
men met andere gemeenten. 
Participatie- en de Omgevingswet vragen 
veel aandacht om iedereen op de goede 
manier te laten meedenken en meebe-
slissen. We zullen initiatieven vanuit de 
bevolking actief moeten ondersteunen, 
beoordelen en zullen moeten kijken naar 
wat wél kan i.p.v. wat niet kan. Dit vraagt 
ook anders denken vanuit de ambtenaren.

Er kunnen nu snel meer huizen gebouwd 
worden. Vooral naar behoefte in de ker-
nen. Alle medewerking zal er zijn om die 
plannen zo snel mogelijk te realiseren.
Komend jaar is er dus weinig budget voor 
“leuke” activiteiten, maar moeten we 
vooral blijvend innovatief investeren in de 
leefbaarheid en de ‘lange termijn aantrek-
kelijkheid’ van onze gemeente. 
Het uitgavepatroon van de gemeente zal 
scherper moeten.
Door het samen te doen, door samen de 
juiste keuzes te maken, leggen we een sta-
biele basis voor 2020/2021 en de verdere 
toekomst! 

Op 9 juli a.s. moet de gemeenteraad van 
Montferland de Kadernota 2021 vaststel-
len op basis waarvan de begroting voor 
volgend jaar wordt samengesteld. Doordat 
er niet voldoende geld uit Den Haag komt, 
is dat een lastige operatie. Met name voor 
de uitvoering van de Jeugdwet en de WMO 
zijn de tekorten groot. Het Rijk heeft die 
taken bij de gemeente neergelegd, maar 
er niet het bijbehorende geld voor overge-
maakt. Hierdoor lopen de tekorten snel op 
en de daardoor ontstane negatieve finan-
ciële positie baart ons grote zorgen. Om-
dat die problemen bij meerdere gemeen-
ten voorkomen, wordt er landelijk een 
dringend beroep op Den Haag gedaan om 
met geld over de brug te komen, zodat er 
een gezond beleid gevoerd kan worden ten 
gunste van de inwoners van de gemeente 
Montferland. Ook de Coronacrisis heeft 
deze situatie er niet beter opgemaakt. 
De Raad staat nog voor een aantal be-
langrijke beslissingen, waaronder de loca-

tie voor de Brede School en de toekomst 
van het zwembad de Hoevert. Maar on-
danks de moeilijke financiële positie is Lo-
kaal Belang Montferland van mening dat 
de service voor onze inwoners door moet 
blijven gaan. De gemeente is er voor de in-
woners en niet andersom.

Het college van CDA, VVD, D66 en LBM 
constateert dat de begroting dieprode cij-
fers laat zien. Maar wat gebeurt er daarna? 
Stug doorgaan met meer van hetzelfde! 
Blind het coalitieprogramma blijven uit-
voeren, zonder te kijken of het financieel 
nog wel kan! Gevangen in het harnas van 
coalitieafspraken.

Elk gezin en bedrijf in Montferland denkt 
in deze onzekere tijden van Corona na over 
de eigen financiële situatie. We kunnen 
het begrotingstekort niet wegwerken door 
onze laatste reserves in te zetten.
Kom op college, we dagen jullie uit! Stel je 
ambities bij, pas het coalitieprogramma 
aan, spreid uitgaven over meerdere jaren 
uit en zet de tering naar de nering! Heb het 
bestuurlijke lef om na 2 jaar besturen eerst 
een algehele visie te ontwikkelen, op basis 
waarvan keuzes gemaakt worden en die 
ruimte biedt voor innovatie!

Maar vooral: zorg allereerst voor mensen 
die noodgedwongen op onze steun moe-
ten kunnen rekenen. Want dat moet beter: 
onze Motie van Wantrouwen tegen het 
slechte beleid in het Sociaal Domein staat 
nog steeds overeind.
Veel inwoners in Montferland zijn aange-
wezen op een helpende hand van onze 
gemeente. Ze moeten kunnen rekenen op 
een betrouwbare en ondersteunende ge-
meente. 
Die ambitie willen wij als PvdA Montfer-
land zeker houden! 

Ook voor de komende jaren zien we grote 
uitdagingen waar we als gemeente voor 
staan. Met name de herverdeling van de 
rijksgelden uit het gemeentefonds heb-
ben negatieve gevolgen voor gemeentes 
kleiner dan 100.000 inwoners. Daarnaast 
worden we telkens overvallen met extra 
middelen die nodig zijn in samenwerkings-
verbanden (o.a. veiligheidsregio en de om-
gevingsdienst), maar ook verder stijgende 
kosten in het Sociaal Domein. Wettelijke 
taken waar invulling aan gegeven moet 
worden, maar waar niet in verhouding 
die extra middelen voor beschikbaar wor-
den gesteld. Hierdoor komen steeds meer 
eigen keuzes van gemeentes onderdruk, 
omdat de financiële middelen vanuit het 
Rijk ontoereikend zijn. 

Ook het komende jaar zullen veel initialen 
van dorpsvisies en dorpsplannen de ge-
meenteraad passeren, initiatieven vanuit 

de samenleving die tot mooie realisaties 
leiden. Deze creatieve oplossingen kunnen 
voor de toekomst ook de sleutel tot succes 
bezorgen in lopende onderzoeken zoals de 
zwemvoorziening. 

De VVD-fractie heeft vertrouwen dat de 
samenleving veel zelf kan en wil doen, dat 
de gemeente, waar nodig, kan ondersteu-
nen, en dat het geen vanzelfsprekendheid 
is dat de gemeente alles in de lucht kan 
houden. Daarnaast zal ook de gemeente 
voor de toekomst vernieuwd moeten gaan 
werken en meedenken!

Donkere wolken pakken zich samen bo-
ven Montferland. Met deze tekst probeert 
de coalitie samen met het college u weer 
zand in de ogen te strooien. Weer is er niets 
mogelijk, forse bezuinigingen voor ons al-
lemaal staan weer voor de deur. Maar ach-
ter de wolken schijnt toch altijd de zon? 
Kijk daar dan naar, benader alles eens wat 
positiever. Dat kan best: anders kijken en 
anders doen! 

Natuurlijk heeft de Coronacrisis ons ook 
economisch geen goed gedaan, maar dat 
is overal het geval en deze zouden best 
(eenmalig) kunnen worden opgevangen 
uit de NUON reserves. Voor calamiteiten 
als corona zijn reserves ook bedoeld.

Maar ik blijf ook kritisch op de eigen ge-
meentelijke organisatie. Bedrijven als 
KLM, NS en EasyJet ontslaan door de crisis 
honderden medewerkers. Ik ben uiteraard 

niet voor gedwongen ontslagen maar voor 
een natuurlijke afvloeiing. En als piloten 
van de KLM 20% van hun salaris kunnen 
inleveren, is dan een tijdelijk offer aan de 
eigen organisatie vragen zo’n dilemma? Ik 
denk van niet. Ik wil graag een voorbeeld 
stellen met een motie om dit samen dan 
ook te doen, de raadsleden voorop. 

De regering heeft steeds gezegd: Samen 
krijgen we de crisis onder controle. Prima, 
laten we beginnen in ons eigen, mooie 
Montferland.

Het jaar 2020 zal herinnerd worden als 
het jaar van de coronacrisis. Alhoewel we 
langzaam de samenleving weer opstarten, 
zullen we helaas nog lang met de gevolgen 
hiervan geconfronteerd worden.
Naast de directe financiële gevolgen voor 
de gemeentebegroting, zullen bedrijven 
mogelijk definitief hun deuren sluiten. In-
woners van Montferland zullen hierbij hun 
baan kunnen verliezen, met alle gevolgen 
van dien.
Ook zal de gemeentelijke begroting verder 
onder druk komen te staan door o.a. hoge-
re projectkosten, tekorten in het Sociaal 
Domein en vooral verminderde inkomsten 
vanuit het Rijk.
Het is aan de gemeenteraad om de kaders 
en de keuzes te maken om deze tekorten 
op te vangen om zo een gezondere financi-
ele huishouding te hebben.
Zo stellen wij voor om de leges kostendek-
kend te maken, te kijken naar de omvang 

en efficiëntie van de ambtelijke organisa-
tie, maar ook om nieuwe en lopende pro-
jecten soberder uit te voeren.
Masterplan Didam zou soberder kunnen 
worden ingericht, Brede School in ’s-Hee-
renberg zou anders uitgevoerd kunnen 
worden, waarbij de leerlingen geen nadeli-
ge gevolgen ondervinden en er tegelijk een 
boost aan ’s-Heerenberg Oost gegeven 
wordt.
Pijnlijke keuzes zullen gemaakt moeten 
worden, maar daar moeten de inwoners 
beter bij betrokken worden.
Want dan pas zijn we #samensterk

D66 neemt verantwoordelijkheid voor de 
toekomst. Wij kiezen ervoor om moeilij-
ke besluiten te nemen om een financieel 
gezonde gemeente te worden. Daarmee 
volgen we onze lijn van de afgelopen jaren. 
Ons uitgangspunt is en blijft dat voorzie-
ningen en diensten voor iedereen in Mont-
ferland bereikbaar moeten zijn. Dus niet in 
alle kernen en zeker niet dubbel. D66 heeft 
het lef maatregelen te nemen met als uit-
gangspunt kwalitatief hoogwaardige en 
toekomstbestendige voorzieningen op be-
reikbare afstand.

De afgelopen jaren heeft de gemeente-
raad continu zware beslissingen moeten 
nemen. Nog steeds lukt het nauwelijks om 
grip te krijgen op de toenemende uitgaven 
en tekorten in het Sociaal Domein. Het re-
sultaat is dat het voorzieningenpeil in onze 
gemeente onder druk komt te staan. D66 
constateert dat we in Montferland voort-
durend moeten praten en beslissen over 

belangrijke taken, die ons door het Rijk 
zijn toegewezen. Desondanks krijgen we 
vanuit het Rijk niet meer de financiële mo-
gelijkheden om er daadwerkelijk wat aan 
te kunnen doen. De financiële ondergrens 
is bereikt voor onze gemeente. We roepen 
het Rijk op om voldoende financiële mid-
delen vrij te maken voor de taken die de 
gemeente moet uitvoeren. In de tussentijd 
zijn we genoodzaakt pijnlijke beslissingen 
te nemen. Voor de toekomst van onze ge-
meente.

Ka d e r n o t a 2 0 2 1 -2 0 24

Gemeenteraad Montferland
WAT GAAT DE GEMEENTE DOEN IN 2021?
Ieder jaar stelt de gemeenteraad de kadernota vast. De kadernota is een richtlijn voor het college voor het opmaken van de begroting. Centraal staat hoe politieke 
wensen, ambities en ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden binnen de daarvoor beschikbare financiële kaders. Een belangrijk moment voor de gemeenteraad. 
De raadsleden bepalen in hun openbare vergadering van 9 juli 2020 of en op welke wijze zij akkoord gaan. Hoe denken de fracties over de kadernota en waar vragen zij 
aandacht voor? We laten de fractievoorzitters aan het woord.
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