
 
Algemene beschouwing Programmabegroting 2023 

 
 
 
 

 
 
Voorzitter,  
 
De eerste programmabegroting van het nieuwe college, dat is altijd spannend. In de Perspectiefnota 
was nog niet veel terug te zien van alle plannen, gelukkig krijgen te maken keuzes meer smoel in 
deze begroting.  
Naast het positieve resultaat, waar we natuurlijk blij mee zijn, vallen een aantal zaken op;  
 
Een grote investering die ons de komende jaren te wachten staat, is de nieuwbouw van het IKC 
(Integraal Kindcentrum) in Chaam. Duidelijkheid geeft de begroting hier niet over, en inderdaad er 
staat nog een themabijeenkomst gepland binnenkort. Vooralsnog gaat GBSV ervan uit dat er 
binnenkort een gedegen plan met getekende intentieverklaring van alle stakeholders ligt. Dit dossier 
moet echt vaart krijgen de komende tijd, of er moet een duidelijk signaal komen dat het langer gaat 
duren. Een van de twee. We vragen het College om helderheid, en om helderheid van de provincie. 
Daarnaast vindt GBSV dat de scholen een serieus gesprek verdienen hoe zij de komende jaren voor 
zich zien in de huidige schoolgebouwen. Zij gingen er immers vanuit dat de nieuwbouw inmiddels 
bijna opgeleverd zou worden. Dit brengt met zich mee dat investeren in onderhoud een heikele 
kwestie wordt. Het is niet te volgen dat het ene jaar alle ramen en deuren open moeten i.v.m. 
Covid19 en het jaar daarna alles potdicht gehouden moet worden door de stijgende energiekosten. 
En natuurlijk, dat zijn zaken die bij het Rijk liggen. Maar dat wil niet zeggen dat je als 
gemeentebestuur geen verantwoordelijkheid hebt om over dit soort zaken met elkaar in gesprek te 
blijven.  
 
Voorzitter,  
Ook voor GBSV blijft de N639 blijft een heet hangijzer; wanneer gaan wij de veiligheid van o.a. onze 
jeugd en mindervalide inwoners serieus nemen? Heeft het College enig idee hoe druk het in het 
centrum van Chaam is ’s ochtends wanneer iedereen naar school en werk vertrekt? Een echte 
oplossing voor de verkeersdruk in de kern Chaam lijkt nog steeds niet in zicht. Met betrekking tot de 
leefbaarheid en verkeersveiligheid is en blijft GBSV kritisch op de ontwikkelingen met betrekking tot 
de N639. Wat ons betreft moet daarbij sprake zijn van een verkeersveilige inrichting van de weg in 
het centrum, en niet in de laatste, maar in de eerste plaats een veilige inrichting voor fietsers en 
voetgangers. Wij kijken uit naar het beoogde spoeddebat over dit onderwerp, zodat de wethouder 
goed beslagen ten ijs naar de provincie kan met de bevindingen van onze gemeenteraad. 
 
Voorzitter,  
Een gemeente is verantwoordelijk voor haar inwoners. En met name kwetsbare inwoners hebben de 
gemeente nodig. Kinderen zijn hierbij een doelgroep die we niet over het hoofd mogen zien. Dat 
begint al op school. Elk kind heeft recht op onderwijs en een gedeelte van onze jeugdige inwoners 



maakt gebruik van speciaal onderwijs. Om elke dag van en naar school te gaan is er 
leerlingenvervoer. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit hiervan. Het is bekend dat deze 
kwaliteit op dit moment, en eigenlijk al te lang, te wensen overlaat door o.a. personeelsproblemen 
bij de aanbieder. Dit houdt in dat de gemeente een beroep doet op ouders om bij te springen. Je 
moet roeien met de riemen die je hebt, zullen we maar zeggen. Maar, dan kan het wat ons betreft 
niet zo zijn dat deze ouders – die toch al belast zijn met een kind dat extra aandacht nodig heeft – 
ook nog moeten steggelen over de kilometervergoeding die hiermee gemoeid is. Om dit goed te 
regelen dient GBSV een motie in waarin wij het college oproepen de gemaakte kilometers van 
ouders op een reële manier te vergoeden.  
 
[MOTIE KILOMETERVERGOEDING LEERLINGENVERVOER] 
 
Naast de herijking van Cittaslow in 2020 wordt er bij het ontwikkelen van beleid meer en meer 
aandacht aan geschonken. GBSV is van mening dat Cittaslow benaderd moet worden uit een 
totaalgedachte waarbij gemeente, bestuur en ambtenaren, inwoners, ondernemers elk een eigen rol 
en inbreng hebben. Ook belangrijk vinden wij het Cittaslowgedachtengoed echt verankerd wordt in 
ons doen en laten. GBSV kijkt uit naar de uitvoering van het jaarplan, maar wil alvast een aanzet 
geven om dat kracht bij te zetten met speciale aandacht voor onze basisschooljeugd. De afgelopen 
jaren is het cultuureducatieproject CittaStour uitgevoerd onder de vlag van Cittaslow. GBSV ziet 
graag dat dit, of een vergelijkbaar educatieprogramma weer opgepakt wordt in goed overleg met 
onze nieuwe burgemeester en de scholen. We vinden dit in meerdere opzichten belangrijk; niet 
alleen zijn de jongeren onze toekomstige Cittaslow-ambassadeurs, de meerwaarde van dit 
programma zit vooral in het beter leren kennen van elkaar, en elkaars woonomgeving. Om dit te 
benadrukken dienen we een motie in.  
 
[MOTIE HERSTART CITTASTOUR] 
 
GBSV is er namelijk van overtuigd dat het na 25 jaar tijd voor een generatie die met trots in Alphen-
Chaam woont, maar – zonder   de eigenheid van de kernen uit het oog te verliezen – het niet 
uitmaakt of dit nu in Chaam, Galder, Alphen of Ulvenhout of Bavel AC is. In dit licht vanaf deze plek 
complimenten aan de organisatie van Plein Publique in Chaam. Het evenement waarbij dit weekend 
de aftrap van carnaval gevierd wordt, heeft vanuit elke omliggende kern busvervoer heen en terug 
voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. Een veilige oplossing, waarbij wij ervan uitgaan dat dit soort 
initiatieven financieel gesteund worden door de gemeente, bijvoorbeeld door het Goede 
Ideeënfonds.  
 
Naast Cittaslow en cultuur heeft GBSV ook sport hoog in het vaandel staan. Verenigingen, waaronder 
sportverenigingen, houden een gemeente aantrekkelijk en leefbaar. Dat willen we koesteren. Zeker 
nu de Coronawolken bijna zijn opgetrokken, maar we tegen een energiecrisis aanhikken is het zaak 
om lijntjes kort te houden en onze verenigingen te ondersteunen waar mogelijk. GBSV is blij dat na 
een zorgvuldig traject bij VV Viola onlangs de eerste steen gelegd is van een duurzame, 
toekomstbestendige accommodatie. Nu is het zaak om ook andere sportverenigingen de kans te 
geven om bijvoorbeeld energiemaatregelen te treffen. Het is daarom goed te zien dat hier in de 
Programmabegroting budget voor is gereserveerd. Wel willen wij het college vragen om zaken niet in 
de verkeerde volgorde of dubbel te doen. Zo zijn bij VV Chaam de ambities groter dan alleen 



verduurzamen. Het lijkt ons dan ook zinvol om zo snel mogelijk met het bestuur van deze 
voetbalvereniging om tafel te gaan om tot een breed gedragen compleet plan te komen. Het zou 
mogelijk zonde zijn om eerst te verduurzamen en vervolgens te willen verbouwen. Graag eerst een 
plan, en dan geld uitgeven. Natuurlijk willen we het bedrag om te verduurzamen wel veiligstellen 
voor de club. We dienen daarvoor samen met CDA Alphen-Chaam een motie in.  
 
[MOTIE VV CHAAM] 
 
Tot slot nog een blik in de spiegel. Het besturen van een gemeente is een opdracht aan 
gemeenteraad, college en organisatie samen. En daarin heeft ieder eigen wezenlijk verschillende 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Maar voor inwoners is dat onderscheid voltrekt 
irrelevant, voor mensen zijn wij allemaal ‘van de gemeente’. Het is daarom zaak dat wij als lokaal 
bestuur functioneren op basis van een gezamenlijke visie op de rol van de gemeente. Dit heeft te 
maken met vertrouwen, openheid, loyaliteit en respect voor elkaars rol en positie. Het is aan ons 
allemaal om daar zorgvuldig mee om te gaan.  
 
Voorzitter,  
Ik sluit af met wederom een oproep aan de burgers – waarvan ik hoop dat zij in groten getale deze 
raadsvergadering (digitaal) volgen: Meer dan ooit is het tijd om te bouwen aan een lokale 
democratie waarin het besef leeft dat de gemeente ieders verantwoordelijkheid is. Waarbij het 
gezamenlijk belang boven het persoonlijke belang gaat. Waarbij je ook zelf iets kunt doen, zodat de 
gemeente er voor de meest kwetsbare inwoners kan zijn. Met zijn allen hebben we een gedeelde 
verantwoordelijkheid om die gemeente te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn, zich veilig voelt en 
thuis is.  
 
Dank voor uw aandacht.  


