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Voorzitter, het is goed om waarden te hebben. waarden geven houvast en richting voor 
datgene wat je wilt bereiken. De voorliggende begroting benader ik vanuit twee waarden die 
voorkomen uit het sociaal liberale denken. Dat zijn “vertrouw op de eigen kracht van de 
mensen” en “democratie”. 

“Vertrouw op de eigen kracht van de mensen” betekent niet dat we mensen aan hun lot 
overlaten en de sterksten laten winnen. Maar wel dat er ruimte moet zijn voor mensen om 
zichzelf te ontwikkelen en hun eigen leven te leiden. Veel inwoners van onze gemeente zijn 
heel goed in staat om zelf hun beslissingen te nemen. Eigen kracht komt echter niet altijd 
vanzelf. D66 vindt dat het bieden van kansen om weer op eigen kracht verder te kunnen een 
belangrijke taak van de gemeente is.

Deze voorliggende begroting die de eerste volledige uitwerking is van het beleidsplan 
"Samen in Rheden" gaat uit van bovengenoemd standpunt. De afgelopen jaren is dit beleid 
met succes ingezet. Ik denk aan het betrekken van organisaties bij het aanbesteden van 
sociale voorzieningen. Ook kijken we naar de mogelijkheden om de kansen van mensen te 
vergroten om weer deel uit te maken van de maatschappij. Om gewoon weer buiten de deur 
te komen of door het bevorderen van arbeidsparticipatie. We horen dat de eerste resultaten 
positief zijn. Kan het college daar meer over meedelen. 

Voorzitter, Wij zien toerisme en recreatie als belangrijke economische peiler in de gemeente 
Rheden. Onze gemeente ligt in een kwetsbaar natuurgebied. Bij de versterking van de 
economie zoeken we daarbij steeds naar een balans tussen economie en de impact op de 
natuurlijke omgeving. We kijken het komende jaar uit naar het masterplan waarin de 
economie in onze gemeente met een duurzaam gebruik van de natuurgebieden moet 
worden versterkt. 

De groene vallei, het groene kennisplatform binnen onze gemeente, dragen wij nog steeds 
een warm hart toe, maar deze lijkt van de agenda te zijn gehaald.



Voorzitter, Het tweede ideaal is democratie. Wij zijn democraten, omdat wij geloven dat 
alleen in een democratie het principe van gelijkwaardigheid op een effectieve manier vorm 
heeft. Democratie functioneert het best op het laagste niveau, schreef de Franse denker De 
Tocqouville al. Participatie van betrokken burgers vinden wij noodzakelijk voor het maken van 
goed beleid en de uitvoering daarvan. Een goed voorbeeld van burgerparticipatie is het 
project 'Ik buurt mee'; dit moeten we doorzetten. Participatie is wat ons betreft als we echt 
een relatie durven aan te gaan met de inwoners van Rheden. Ook als we het niet eens zijn 
met elkaar. 

En dit is niet altijd eenvoudig, maar we moeten niet bang zijn. Bang voor te veel vragen, 
oneigenlijk gebruik van instrumenten die burgers ter beschikking staan (WOB) of 
onaangename ontmoetingen. En niet bang zijn om de privacy te waarborgen.

In de afgelopen periode is  veel over het verbeteren van de bestuursstijl gesproken. In dit 
kader hecht D66 ook grote waarde aan de raadsbrede werkgroep die in januari komt met een 
raadsvoorstel voor de nieuwe bestuursstijl. Dat alle fracties daarbij zijn aangesloten zegt iets 
over het gemeenschappelijke belang. Inwoners worden erdoor “eerder, beter en meer 
betrokken in het politieke proces”.

Voorzitter, het komende jaar moeten we laten zien dat we het menen. De burger moet 
ruimte krijgen om het gesprek aan te gaan met ons, het college en de ambtenaren. Wij 
moeten de brug slaan, tussen de inwoners en de gemeente. 

Tot slot, De wereld verandert en de gevolgen ervan merken we direct in onze gemeente. 

Het sociale stelsel ondergaat een grote aanpassing, na de transitie gaan we transformeren. 
En op lokaal niveau worden we geconfronteerd met de gevolgen van de grote 
vluchtelingenstroom in Europa. De gemeente heeft laten zien dat met een goed proces 
opname van vluchtelingen mogelijk is, en getoond een sociale gemeente te zijn.  D66 is niet 
naïef, natuurlijk brengt de opvang van vluchtelingen ook in onze gemeente mogelijk 
discussies met zich mee. Maar D66 ziet het als kans. Kans om te laten zien dat je als 
democratische maatschappij prima in staat bent om deze mensen een veilige plek te geven. 
Een kans om mensen die het hard nodig hebben te helpen om hun eigen plek in de 
Nederlandse maatschappij te vinden. Wij moeten ook op de eigen kracht van hen 
vertrouwen. Het is een kans om onze cultuur te verbreden.

Voorzitter; Vluchtelingen heten niet voor niets vluchtelingen, ze willen vooral ergens weg. 
Vrijheid staat nu in een andere context. Laten we er voor zorgen dat de vluchtelingen in 
Rheden zich welkom voelen binnen onze gemeente en dat onze gemeente ook hun, al dan 
niet tijdelijke, thuis kan worden. 

De twee sociaal liberale waarden, vertrouw op de eigen kracht van mensen en democratie, 
geven ons houvast in deze bijzonder periode. 

Dorus Klomberg, fractievoorzitter.


