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Elf Koninklijke onderscheidingen bij de 
Montferlandse brandweer 
Op woensdag 8 juli was het feest bij de brandweer: met trots reikte burgemees-
ter Peter de Baat een Koninklijke onderscheiding uit aan maar liefst tien brand-
weervrijwilligers uit de gemeente Montferland. 

Tevens reikte hij een lintje uit aan post-
commandant Sander Putman. De heer 
Putman is woonachtig in de gemeente 
Bronckhorst, maar is postcommandant 
in Didam. Allen zijn benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.

De volgende personen ontvingen een Ko-
ninklijke onderscheiding:
• Gerard Bolder
• Vincent Booltink
• Micha Franck

• Arjan Gunsing
• Danny Notten
• Danny Rorijs
• Wim Strijbosch
• Timo Willemsen
• Peter Zweers
• Timo Zweers
• Sander Putman

Decorandi, van harte gefeliciteerd met 
jullie welverdiende lintjes en bedankt 
voor jullie vrijwillige inzet. 

Een welverdiend lintje voor Harry Bolck uit 
Didam 
De gemeente Montferland is weer een inwoner met een lintje rijker. Op donderdag 
9 juli is de heer H. (Harry) Bolck uit Didam Koninklijk onderscheiden door burge-
meester Peter de Baat. De heer Bolck is benoemd tot Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau.

De heer Bolck was dertig jaar geleden me-
de-oprichter en organisator van de trekker-
slep. Dit evenement werd zo’n succes dat 
na een aantal jaren de stichting Tractor-
pulling Loerbeek werd opgericht. De heer 
Bolck nam hier direct de rol als voorzitter 
op zich. Onder zijn voorzitterschap behaal-
de de wedstrijd de nationale sportklasse 
en ging uiteindelijk onder de NTTO (Neder-
landse Truck en Tractorpulling Organisa-
tie) organiseren. 

Bij de NTTO is hij daarnaast sinds 2007 ac-
tief als wedstrijdvoorbereider. Hij zorgt er-
voor dat de organisatie van een wedstrijd 

voldoet aan de door NTTO gestelde eisen 
en dat de wedstrijd zelf tot in de puntjes is 
geregeld en soepel en veilig kan verlopen.

Daarnaast is Harry Bolck al jaren de chauf-
feur van de Prinsenwagen  en lid van de 
keuringscommissie van CV De Vrolijke 
Drammers in Loil, en helpt hij bij de organi-
satie van Loillands at the park en de Survi-
valrun in Loil.

Meneer Bolck, van harte gefeliciteerd met 
uw welverdiende Koninklijke onderschei-
ding en bedankt voor uw jarenlange inzet 
voor onze samenleving.

Bijzondere uitreiking
De elf gedecoreerden behoren tot een bijzondere lichting. Het is namelijk de laatste 
groep brandweermannen die automatisch in aanmerking komt voor een Koninklijke 
onderscheiding na 20 dienstjaren. 

Niet meer automatisch een lintje na 20 jaar trouwe dienst
Dit komt doordat de Kanselarij der Nederlandse Orden het decoratiestelsel voor le-
den van de vrijwillige brandweer begin dit jaar heeft aangepast. Per 1 januari 2020 
wordt het criterium ‘meer dan 20 jaar vrijwillige brandweerdienst’ niet meer als auto-
matische toekenningsgrond voor een Koninklijke onderscheiding gezien. Tot en met 
31 december 2019 gold een overgangsperiode waarin nog Koninklijke onderscheidin-
gen aangevraagd konden worden.

Ontbrekende schakel N316 open voor verkeer vanaf vrijdag 31 juli
Op vrijdag 31 juli 2020 om 15:00 uur gaat 
de provinciale weg Ontbrekende schakel 
N316 officieel open voor verkeer onder de 
naam Burgemeester van Breemenweg. De 
weg vormt een nieuwe directe verbinding 
tussen de bestaande rotondes aan de Ter-
borgseweg bij Zeddam en de Meilandsedijk 
bij ’s-Heerenberg. De weg zorgt ervoor dat 
verkeer gemakkelijker, veiliger en sneller 
door kan rijden. Het is een belangrijke ver-
binding tussen Doetinchem en Emmerich 
en zorgt voor een betere regionale be-
reikbaarheid voor inwoners en bedrijven. 
Doordat doorgaand verkeer niet meer door 
de dorpen ’s-Heerenberg, Zeddam, Lengel 
en Azewijn hoeft te rijden verbetert dit de 
leefbaarheid in deze dorpen.

Landschap versterken
Het aanleggen van een nieuw stuk weg 
heeft impact op de beleving van de om-
geving en het landschap. Met het project 
‘Levend Landschap’ is in samenwerking 
met grondeigenaren en bewoners de be-
leving met het landschap versterkt. De 
landschappelijke inrichting van het nieuwe 
wegtracé sluit hiermee mooier aan op de 
cultuurhistorische waarden in de omge-
ving. Daarnaast biedt deze inrichting ook 
meerwaarde voor de ecologische waarden 
in het gebied.

Openingsfilm
De gemeente Montferland en provincie 
Gelderland hebben in verband met de Co-
ronamaatregelen al in een eerder stadium 

besloten om geen openingshandeling en 
ontmoeting van besturen en medewerkers 
op locatie te organiseren. Er is een ope-
ningsfilm gemaakt om virtueel de weg te 
openen en het lint door te knippen. Vanaf 
vrijdag 31 juli is deze te vinden op de web-

sites van gemeenten en provincie. Ook op 
de social media kanalen zie je de film voor-
bijkomen #OntbrekendeschakelN316
Meer informatie over de 
Ontbrekende schakel N316 vindt u op 
www.gelderland.nl/N316-Montferland.



Evenementen vanaf 1 juli
Per 1 juli zijn evenementen binnen en buiten weer toegestaan op een aantal voorwaarden, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
Welke dat zijn, zie je hieronder.

Oproep Sjors Sportief & Sjors Creatief in Montferland
Oproep aan sportverenigingen/cultuuraanbieders om zich aan te melden. Sjors Sportief & Sjors Creatief lieten afgelo-

pen schooljaren weer meer dan 1250 basis-
schoolkinderen kennismaken met diverse 
sportieve en culturele activiteiten binnen 
onze gemeente. Sjors is een regelrechte 
‘hit’ onder de basisschooljeugd. Wegens 
dit daverende succes wil de gemeente dit, 
in samenwerking met de Combinatiefunc-
tionarissen Sport en Cultuur van Welcom, 
graag continueren. Door ‘Sjors’ krijgen de 
kinderen de kans op laagdrempelige wijze 
kennis te maken met naschoolse activi-
teiten binnen de gemeente Montferland. 
Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om 
hun activiteit te promoten in het kleurrijke 
Sjorsboekje, waar kinderen zich vervolgens 
digitaal voor kunnen inschrijven. 

Hoe werkt het?
Het programma is inmiddels in bijna 100 
gemeenten een bewezen formule en be-
staat uit een gebruiksvriendelijk digitaal 
inschrijfsysteem voor kinderen, verenigin-
gen en aanbieders. Om nog beter in te spe-
len op de beleving van het kind, is er een 
‘mascotte’ gekoppeld aan de kennisma-
kingsactiviteiten, genaamd Sjors!
Alle kinderen uit het basisonderwijs ont-
vangen na de herfstvakantie het Sjors-
boekje en mogen één (of meerdere) 
cursussen uitkiezen, waar zij enkele na-
schoolse introductielessen kunnen volgen 
op locatie van (sport)verenigingen. Vaak 
gratis krijgen zij de kans een kijkje in de 
keuken te nemen bij de activiteit waar zij 
nieuwsgierig naar zijn. 
Sport- en cultuurdeelname kan nooit groot 
genoeg zijn. 
 

Meld uw activiteit ook aan!
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren 
kinderen om een structurele actieve deel-
name te bewerkstelligen. Hiervoor hebben 
wij alle aanbieders nodig. Uw activiteit 
wordt uiteindelijk geplaatst in een prachtig 
wervend boekwerk. Dit Sjorsboekje wordt 
in het nieuwe schooljaar op alle basisscho-
len in de gemeente Montferland verspreid. 
Erg goede promotie dus voor uw vereni-
ging/organisatie!

Deadline
Als u wilt dat de activiteiten in het boek-
je kenbaar gemaakt worden, kunt u dit 
tot zondag 15 september via de website 
aanmelden. Om ervoor te zorgen dat de 
activiteiten een beetje verspreid door het 
schooljaar worden aangeboden, is het 
raadzaam om ook een aanbod later in het 
seizoen te plannen.

Meer informatie?
Neem dan contact op met de combinatie-
functionarissen Sport & Cultuur van Wel-
com.
Voor sport kunt u terecht bij Guido Groe-
nendijk, g.groenendijk@welcommail.nl. 
Voor cultuur bij Leontien van Kraay: 
l.vankraay@welcommail.nl.
Meld uw kennismakingsactiviteit vanaf 
vandaag aan op www.sportstimulering.nl. 



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

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  De Meidoorn 10 te Didam, 6942 TD; het plaatsen van een 

tuinhuis (ontvangen 08-07-2020)
-  Dijksestraat 12 te Didam, 6942 GC; het plaatsen van een 

tijdelijk chalet t.b.v. een project op school (ontvangen 
02-07-2020)

-  Matjeskolk 23 te Beek, 7037 DZ; het uitbreiden van de  
productie-/opslaghal (ontvangen 08-07-2020)

-  Meester Vermeulenstraat 39 te Beek, 7037 DX; het ver-
bouwen van de woning (ontvangen 06-07-2020)

-  Meursweg 5 te Didam, 6942 GH; het verbouwen van de 
woning (ontvangen 03-07-2020)

-  Plantsoensingel Zuid 7 te ’s-Heerenberg, 7041 ZC; het 
uitbreiden van de woning (ontvangen 08-07-2020)

-  Prinses Beatrixstraat 57 te Didam, 6942 JJ; het bouwen 
van een nieuwe schuur (ontvangen 08-07-2020)

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
-  ‘s-Heerenbergseweg 4 te Lengel, 7044 AV; het vervan-

gen van de voordeur voor een raamkozijn en verplaatsen 
van de voordeur (verzonden 03-07-2020). Rechtsmid-
del: bezwaar

Openbare Werken
Registratienummer: 20int01933 plaatsen  de Vang 7  
Didam  08-07-2020

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 Vang 7 te 
Didam.

Inzage en informatie: 08-07-2020 tot en met 
08-07-2020. 

Het volledige verkeersbesluiten kunt u raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staats-
courant, door te zoeken op ‘Montferland’.

Rechtsmiddel: Bezwaar

Ontwerpbestemmingsplan  ‘Woningbouw Centrum 
Braamt II’
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 16 juli 

2020 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Centrum 
Braamt II’ ter inzage ligt. 

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een planologi-
sche regeling waarbij de bouw van maximaal negen wo-
ningen mogelijk gemaakt wordt. 

Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende 
bijlagen, ligt ter inzage bij de receptie van het gemeente-
huis in Didam, Bergvredestraat 10, en is tevens via www.
montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl te raad-
plegen. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder 
zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar 
maken bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 
6940 BA Didam. Desgewenst kan de zienswijze ook mon-
deling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan contact 
worden opgenomen met de afdeling Ontwikkeling, tele-
foon 0316-291391. Van hetgeen mondeling naar voren 
wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

Vastgesteld bestemmingsplan “Verheijstraat, 
Didam”
Burgemeester en wethouders van Montferland maken, 
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 2 juli 2020 het bestemmingsplan “Ver-
heijstraat, Didam” heeft vastgesteld.

Het plan gaat uit van de realisatie van 52 appartemen-
ten en 6 patiowoningen op een braakliggend terrein aan 
de rand van de bebouwde kom van Didam, aan de Ver-
heijstaat en Leeuwerikstraat. Het betreft het terrein van 
het voormalige bejaardencomplex de Kelsehof in Didam 
dat in 2014 - nadat het enkele jaren leeg heeft gestaan 
- gesloopt is. Het nieuwe appartementengebouw komt 
in de nabijheid te staan van het bestaande complex ‘De 
Poort van Diem’ en zal bestaan uit vier lagen. Aan de Ver-
heijstraat worden zes patiowoningen gerealiseerd. 

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende 
stukken ligt met ingang van 16 juli 2020 gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van het 
gemeentehuis in Didam (Bergvredestraat 10) en is tevens 
via www.montferland.info of 
www.ruimtelijkeplannnen.nl te raadplegen. 
Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen de hier-
onder genoemde belanghebbenden beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
-   een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent 

het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad 
heeft kenbaar gemaakt;

-   een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswij-
ze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken;

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags 
na afloop van bovengenoemde termijn (27 augustus 
2020), tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang 
met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om 
een voorlopige voorziening bij de voorzitter van bovenge-
noemde afdeling van de Raad van State is ingediend. Het 
besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek 
is beslist.

 Vertrokken naar onbekende bestemming.
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is geble-
ken dat onderstaand(e) perso(o)n(en) niet meer op het 
adres woont/wonen waar zij volgens de Basis Registra-
tie Personen staan ingeschreven. Het college van burge-
meester en wethouders heeft besloten de bijhouding van 
de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres 
staan ingeschreven.

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.

Voorletters en 
geslachtsnaam

Adres Datum 
besluit

T.R. Neagu Stokkumseweg 55, 
‘s-Heerenberg

09-07-2020

I. Eruyar Stokkumseweg 55, 
‘s-Heerenberg

09-07-2020



“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. 
De Participatie- en de Omgevingswet vra-
gen veel aandacht om iedereen op de goe-
de manier te laten meedenken en mee-
beslissen. 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 worden 
gesteld. Hierdoor komen steeds meer ei-
gen keuzes van gemeentes onder druk, 
omdat de financiële middelen vanuit het 
Rijk ontoereikend zijn. 

Ook het komende jaar zullen veel initia-
tieven van dorpsvisies en dorpsplannen 
de gemeenteraad passeren, initiatieven 

vanuit de samenleving die tot mooie rea-
lisaties leiden. Deze creatieve oplossingen 
kunnen voor de toekomst ook de sleutel 
tot succes bezorgen in lopende onderzoe-
ken 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.
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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 bepaalden in hun openbare vergadering van 9 juli 2020 of en op welke wijze zij akkoord gaan. Deze raadsvergadering is terug te kijken via www.mont-
ferland.info/nieuwsoverzicht. Hoe denken de fracties over de kadernota en waar vragen zij aandacht voor? We laten de fractievoorzitters aan het woord.
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Wegens een technische storing is deze pagina in de 
krant van vorige week niet gedrukt. Onze excuses 
voor het ongemak.


