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"Altena heeft meer slagkracht, meer body"
Wethouder Financiën Hans Tanis kan een rooskleurige begroting overleggen. Positieve cijfers voor de komende 
jaren, voldoende vet op de botten én geld om de ambities van Altena verder uit te voeren. “Maar er zijn ook zaken 
waarbij we goed de vinger aan de pols zullen moeten houden.”

Net als zijn collega’s in het college van 
B&W is wethouder Hans Tanis trots op de 
gemeentebegroting voor de komende jaren. 
Altena komt voorlopig niets tekort, de lasten voor 
de inwoners worden - los van een inflatiecorrectie 
- niet verhoogd en er is extra geld. Bijvoorbeeld 
voor de uitbreiding en het onderhoud van 
de begraafplaatsen, het groenonderhoud en 
de nieuwbouw en grote verbouwingen van 
schoolgebouwen. 

Ook bij belangrijke besluiten de afgelopen 
maanden heeft het college niet geschroomd om 
de portemonnee te trekken. “Kijk bijvoorbeeld 
naar het gelijktrekken van de subsidies. De raad 
wilde dat in eerste instantie budgetneutraal, maar 
wij hebben gemeend daarvoor € 45.000 extra uit 
te trekken”, zegt Tanis. Bovendien heeft Altena 
voldoende vet op de botten om onverwachte 
tegenslagen op te vangen. “Onze reserves zijn nog 
maar kort na de herindeling al op het niveau van 
een gemeente van vergelijkbare grootte elders in 
Nederland. Dat is het voordeel van een grotere 
gemeente. Je hebt meer slagkracht, meer body.”

Binnen zijn eigen portefeuille is voor Tanis wonen 
één van de belangrijkste thema’s. Hij kondigde 
eerder al aan tien woningbouwprojecten in Altena 
versneld aan te pakken. Dat betekent de komende 
tien jaar een extra aanbod van ruim 750 woningen. 

Tegelijkertijd werkt Altena met een Woonvisie aan 
een doorkijkje naar het jaar 2030. In september 
werd daarvoor de aftrap gegeven op het Altena 
College in Sleeuwijk, waar 80 vertegenwoordigers 
van zorgorganisaties, corporaties, makelaars 
en architecten aanwezig waren om mee te 
praten over de woonwensen van de toekomst. 
“Heel inspirerend”, vond de wethouder deze 
avond. De nadruk lag op het woningaanbod voor 
ouderen, starters en eenpersoonshuishoudens 
en sociale woningbouw. “Want ook dat aanbod is 
eigenlijk veel te klein. Voor twintig huurwoningen 
in de Bronkhorst in Andel hadden zich ruim 
200 geïnteresseerden gemeld. Maar in z’n 
algemeenheid is er de afgelopen jaren natuurlijk 
veel te weinig gebouwd. De vraag is welke rol wij 
als gemeente hierbij kunnen spelen.”

Daarnaast zoomt de wethouder in op de 
bereikbaarheid van de gemeente Altena. 
De A27 vraagt veel aandacht. Zo moet er 
voor het einde van dit jaar een raadsvoorstel 
liggen met maatregelen om het overlast van 

sluipverkeer rondom Hank, Nieuwendijk en 
Werkendam tegen te gaan. Na overleg met 
in totaal zo’n 40 omwonenden worden onder 
andere verkeersdrempels geplaatst, komt er een 
campagne om sluipverkeer te ontmoedigen en 
worden meer controles uitgevoerd. 

En nu de verbreding van de A27 tussen Houten en 
Hooipolder definitief doorgaat, dienen zich ook 
vragen aan over de bereikbaarheid van kernen als 
Werkendam en Hank. “Is er misschien een extra 
weg nodig, nu bij Kozakken Boys een nieuwe wijk 
met zo’n 300 woningen wordt gebouwd?”, vraagt 
Tanis zich af. “En hoe zit het met de ontsluiting 
van Hank, nu ook De Kurenpolder wil uitbreiden? 
Daar moeten we iets voor bedenken, al dan niet 
met middelen uit Den Haag.”

Net als voor wonen wordt ook voor mobiliteit 
een visie opgesteld. Daarvoor heeft Altena 
onder inwoners en bedrijven alvast een 
enquête uitgezet. Belangrijkste vraag is hoe 
de gemeente in de toekomst goed bereikbaar 
blijft. “Misschien komt er op de lange termijn 
wel een nieuwe provinciale weg door Altena 

of zetten we juist extra in op het openbaar 
vervoer en de veerverbindingen”, zegt Tanis. De 
mobiliteitsvisie moet volgend jaar zomer richting 
de gemeenteraad.

Plannen en ideeën genoeg dus, maar is er dan 
werkelijk niets waar de wethouder zich zorgen 
over maakt? “Natuurlijk zijn er ook zaken waarbij 
we de komende tijd goed de vinger aan de pols 
moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan het 
sociaal domein, de stijgende werkloosheid door 
de coronacrisis en mogelijk een lagere bijdrage uit 
het gemeentefonds door een herverdeling van het 
geld door Den Haag."

"Altena heeft naast 
een sluitende 
meerjarenbegroting 
ook een appeltje 
voor de dorst."

Wethouder Hans Tanis



Wat betaalt een gemiddeld gezin?
Onroerendzaakbelasting (OZB)
eigenaar woning

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

283 euro

222 euro

232 euro

De belastingdruk van een gemiddeld gezin in een 
eigen woning met een gemiddelde waarde.
In 2021 is deze gemiddelde waarde € 283.000.

Waar geeft de gemeente haar geld aan uit?

€ 133,5 miljoen
Totale uitgaven

Algemene dekkingsmiddelen,
onvoorzien, overhead en 
vennootschapsbelasting
€ 17,4 miljoen

Inwoner en Bestuur
€ 12,6 miljoen
- Bestuur
- Burgerzaken
- Openbare orde en veiligheid
- Begraafplaatsen

Altena Samenredzaam
€ 47,8 miljoen
Sociaal domein
(jeugd, Wmo, participatie)

Veelzijdig Altena
€ 19,1 miljoen
- Economische ontwikkeling
- Toerisme
- Recreatieve havens
- Onderwijs(huisvesting)
- Sport
- Cultuur

€ 21 miljoen
Duurzaam Altena

- Openbaar groen
- Riolering
- Afval
- Milieubeheer
- Ruimtelijke ordening
- Grondexploitatie
- Wonen en bouwen

Bereikbaar Altena
€ 15,6 miljoen
- Verkeer en vervoer
- Economische havens en waterwegen
- Openbaar vervoer

Hoe komt de gemeente aan haar geld?

Begroting 2021 gemeente Altena

€ 133,5 miljoen
Totale inkomsten

Geld van het Rijk

Andere inkomsten
€ 32,6 miljoen

€ 24,2 miljoen

€ 76,6 miljoen

Lokale heffingen

(Bedragen x 1.000 euro)
OZB belasting           € 9.576
Reinigingsheffi  ngen          € 4.894
Rioolheffi  ng           € 5.261
Leges            € 2.329

Lijkbezorgingsrechten             € 879
Haven- en kadegelden             € 548
Toeristenbelasting             € 146
Overige              € 118

Uitkeringen uit het gemeentefonds

Onder andere:
- doeluitkeringen, zoals voor
   inkomensondersteuning
- opbrengsten uit verhuur van (sport)
   accommodaties
- inzet van geld uit reserves



Burgemeester Egbert Lichtenberg gaat met name over Veiligheid, 
Toezicht, Handhaving en Regionale samenwerking

Eén van de eerste onderwerpen die in zijn portefeuille opvallen, is de bouw van drie nieuwe brandweerkazernes. 
Halverwege volgend jaar wordt daarmee gestart en eind 2022 moeten deze klaar zijn. In Hank, Dussen en Almkerk 
voldoen de kazernes niet meer aan de eisen van deze tijd en heeft nieuwbouw al langere tijd prioriteit. Een ander 
belangrijk aandachtspunt, de problemen met de bluswatervoorzieningen moeten in 2021 zijn opgelost. 

“De mannen en vrouwen 
die hun leven wagen voor 
onze veiligheid, verdienen 
een degelijk onderkomen.”

De kazerne in Almkerk wordt vervangen door een 
fatsoenlijk gebouw dat een goede werkbasis biedt 
aan de brandweerlieden.

Het veiligheidsbeleid van Altena, dat in december 
2019 is vastgesteld, kent drie belangrijke pijlers. 
Eén daarvan is de bestrijding van ondermijning 
en georganiseerde criminaliteit. Ondermijning 
speelt op het platteland, en ook in Altena een 
steeds grotere rol. “Ook bij ons worden agrariërs 
bijvoorbeeld regelmatig benaderd of zij hun 
schuur willen verhuren”, zegt Lichtenberg. 
Vaak is deze vraag afkomstig van criminelen. 
Handhaving en opsporing hebben beide 
prioriteit. “Als gemeente willen we ook actief 
voorlichting geven en inwoners ondersteunen 
als zij hier mee te maken krijgen. Voorlichting 
speelt ook een belangrijke rol in het alcohol- 
en drugsprogramma. We investeren flink in 
de informatie voor jongeren met duidelijke 
voorbeelden. Tevens worden professionals 
getraind om het gebruik van (de soort) drug te 
herkennen.”

De burgemeester speelt een verbindende rol in de 
samenwerking met andere gemeenten en andere 
organisaties. “Samenwerken is op alle fronten 
belangrijk en goed voor Altena. Daarom trekken 
we daar tijd en geld voor uit.” 

"Wij willen graag dat zesde experimenteergebied voor 
kringlooplandbouw worden"

Wethouder Matthijs van Oosten is trots dat in 
de begroting ruimte is voor extra plannen. “Dat 
betekent dat we het heel goed doen als Altena”, 
klinkt het tevreden. Binnen zijn eigen portefeuilles 
zoomt hij in op De Kracht van Altena, het manifest 
voor circulaire landbouw in de gemeente. 
Sinds mei dit jaar heeft Altena met Albertien 
Perdok een programmamanager circulaire 
voedselsysteem. Zij houdt zich niet alleen bezig 
met kringlooplandbouw, maar bijvoorbeeld ook 
met het organiseren van ‘klimaatdialogen’, het 
online platform Uit Jouw Streek en de eiwittransitie. 
Perdok krijgt in Altena steeds meer voet aan de 
grond, merkt de wethouder. “Ze betrekt de hele 
sector en is een echte spin in het web aan het 
worden. En dat is goed, want zo kom je tot een 
gedragen programma.” Van Oosten zou graag 
zien dat landbouwminister Carola Schouten Altena 
aanwijst als zesde experimenteergebied voor 
kringlooplandbouw in Nederland. Want dat wil 
Altena graag worden.

“We doen het hier eigenlijk 
al heel erg goed, maar als 
experimenteergebied krijg 
je ook de ruimte en hopelijk 
de financiële middelen om 
verder te experimenteren.”

Een ander belangrijk punt uit de begroting voor 
de wethouder Economie is de insteekhaven in 
Werkendam en in het verlengde daarvan de 
komst van een nieuwe haven. De komende 
jaren wordt daar extra geld voor uitgetrokken, 
want meer kaderuimte is een lang gekoesterde 
wens in Werkendam. “De insteekhaven in de 
Biesboschhaven vormt slechts een deel van de 
oplossing. Van de provincie moeten we eerst in 
bestaand gebied kijken wat we kunnen creëren, 
maar de behoefte aan extra kadelengte is zoveel 
groter.”
In opdracht van Gemeente Altena 
is onder voorzitterschap van Van 
Oosten in september daarom 
een zogenoemd MIRT-onderzoek 
gestart naar de mogelijkheden om 
een nieuwe haven in Werkendam 
aan te leggen. Naast Gemeente 
Altena werken ook het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat, de provincies 
Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-
Holland, Waterschap Rivierenland 
en Werkendam Maritime Industries 
(WMI) mee aan het onderzoek. 
Dit onderzoek is breder dan de 
haven alleen en wordt integraal 
met andere opgaven in het gebied 
aangepakt. Naast de haven worden 
ook kansen en oplossingsrichtingen 
meegenomen voor de uiterwaarden 

Werkendam-Sleeuwijk. Het gaat hierbij 
naast uitbreiding van de haven (behoefte, 
toekomstvisie en locatie) ook om waterveiligheid 
(rivierverruiming, dijkversterking), bereikbaarheid 
(verbreden A27), scheepvaart (laag water, 
overnachtingshaven) en natuur in de uiterwaarden 
(natuurwaarde en recreatie). Een mooi voorbeeld 
waarbij economische ontwikkeling de aanjager is 
voor een integrale gebiedsaanpak. Op basis van 
het onderzoek wordt voor de zomer van 2021 
besloten of en op welke wijze er een vervolg komt.

Burgemeester Egbert Lichtenberg bij de huidige 
brandweerkazerne in Almkerk

Wethouder Matthijs van Oosten

"Met een stevige positie 
in de regio's om ons heen: 
Regio West-Brabant, de 
Baronie, Dongemond, 
Gorinchem-Drechtsteden, 
Zaltbommel-Waalwijk, 
kunnen we de belangen van 
de inwoners van Altena nog 
beter behartigen.”



"Cultuur is de bodem van de taart"
Voor de foto poseert Paula Jorritsma in 
Nieuwendijk, vlakbij het huis waar schrijver 
Marieke Lucas Rijneveld is opgegroeid. “Een plek 
waar natuur én cultuur samenkomen”, omschrijft 
de wethouder deze plek. Niet alle schrijvers in 
Altena zullen misschien de prestigieuze Booker 
Prize winnen, maar met de unanieme vaststelling 
van de cultuurvisie vorig jaar zet de gemeente 
wel nadrukkelijk in op talentontwikkeling. 
“Voor iedereen, ongeacht wat je talent is”, zegt 
Jorritsma. Die ontwikkeling begint al op de 

kinderopvang en loopt grofweg door tot kinderen 
de middelbare school verlaten. Zo heeft een aantal 
basisscholen meegedacht met het programma 
‘muziek op school’, en het is de bedoeling dat 
dit programma in het nieuwe schooljaar wordt 
uitgerold. Muziekverenigingen uit de kernen, 
spelen daarbij een belangrijke rol, vertelt 
Jorritsma. De Bibliotheek CultuurPuntAltena 
treedt daarbij op als bemiddelaar tussen vraag en 
aanbod. “We willen dat ieder kind in aanraking 
komt met het maken van muziek. Het is een win-
winsituatie. Verenigingen en muziekaanbieders 
kunnen via de lessen op de scholen nieuwe, jonge 
leden werven. We hopen dit in de toekomst ook uit 
te kunnen breiden naar middelbare scholen.”

Net zoals cultuureducatie verweven is met de 
reguliere lesstof op basisscholen, is ook binnen 
erfgoededucatie sprake van een zogenoemde 
‘doorlopende leerlijn’. De wethouder vertelt hoe 
kinderen uit groep 3 in de gymzaal geschiedenisles 
krijgen. “Met een groot kleed op de grond, met 
daarop onder andere een kasteel. Zo leren ze 
spelenderwijs over het erfgoed in Altena.”

Wat nog ontbreekt in Altena is een online 
platform waar kunst- en cultuur samenkomen. 

Over twee maanden wordt er daarom een 
website gelanceerd. Hierop komt een kaart met 
contactgegevens van alle verenigingen die in 
de gemeente op dit terrein actief zijn. “Zodat 
mensen elkaar weten te vinden en elkaar verder 
kunnen helpen.” Daarnaast onderzoekt een aantal 
enthousiaste initiatiefnemers de mogelijkheid om 
een centrum voor de kunsten in Altena te vestigen. 
Een plek waar het aanbod en de mensen fysiek 
samenkomen. Daarbij wordt ook afstemming 
gezocht met P10, een samenwerkingsverband 
voor grote plattelandsgemeenten. Het lijkt erop 
dat Altena hierin koploper is. “Zo’n plek hoeft 
geen nieuw gebouw te zijn”, legt Jorritsma uit. 
“De opdracht is om te kijken naar wat aansluit bij 
Altena en waar de behoefte van de clubs ligt.”

Deze coronatijd maakt voor de wethouder 
nog eens duidelijk hoe belangrijk cultuur is 
voor de samenleving. “Het begint bij cultuur. 
Het is de bodem van de taart, in plaats 
van de kers, zoals vaak gezegd wordt. Om 
maatschappelijke problemen het hoofd te bieden, 
hebben we verbeeldingskracht nodig. Kunst, 
cultuur en wetenschap vormen daarvoor de 
voedingsbodem.”

"Het zijn vaak de kleine dingen 
die het doen"
“We weten dat onze inwoners het belangrijk vinden dat Altena er netjes 
bij ligt”, merkt wethouder Roland van Vugt op. Hij is dan ook tevreden 
dat in de begroting de komende jaren meer geld is opgenomen om in het 
onderhoud van de openbare ruimte te steken. Het gaat er niet alleen om 
dat het er netjes bij ligt, maar ook dat het goed én duurzaam onderhouden 
wordt. “Er ligt en staat voor kapitalen aan groen, stenen, riool, asfalt 
en verlichting op en in de grond en daar moeten we zuinig op zijn. Qua 
onderhoudsniveau streven we naar een betaalbare ruime voldoende”, 
geeft hij aan. Daar ligt niet alleen een taak voor de gemeente. De komende 
jaren wil Van Vugt met de kernen in gesprek om waar nodig maatwerk te 
leveren en om afspraken te maken over wat inwoners zélf kunnen doen. 
“Het is belangrijk dat we ons samen verantwoordelijk voelen voor de 
openbare ruimte in Altena. Altena is niet van de gemeente maar van ons 
allemaal, de gemeenschap!” 
Tegelijkertijd investeert Altena in de buitendienst. “We willen snel reageren 
op meldingen. De medewerkers van de buitendienst zijn het meest 
zichtbaar, dat zijn echt ambassadeurs van de gemeente”, zegt Van Vugt. 
“Ze spelen een belangrijke rol in het contact met onze inwoners. Ze zijn 
zichtbaar, vormen een aanspreekpunt en kunnen het verschil maken in 
onze buitenruimte.” 

Bij de wethouder staan ook de begraafplaatsen in Altena hoog op het 
prioriteitenlijstje. “We vinden het als college belangrijk dat iedere inwoner 
in zijn of haar eigen dorp of omgeving begraven kan worden.” Dat betekent 
niet alleen dat in de hele gemeente Altena nu dezelfde tarieven voor 
begraven en cremeren gelden, maar dat mensen ook meer keuzevrijheid 
hebben. Particuliere en algemene graven kunnen voor een periode van tien 
of van dertig jaar gehuurd worden. De begraafplaatsen in Woudrichem, 
Rijswijk en Veen verdienen bijzondere aandacht, blijkt uit het verhaal van 
Van Vugt. Daar ontstaat namelijk ruimtegebrek. “We gaan bekijken hoe we 
die begraafplaatsen zodanig kunnen uitbreiden en inrichten dat we kunnen 
garanderen dat mensen daar in de toekomst ook begraven kunnen blijven 
worden.” 

Bij alle begraafplaatsen gaat 
de gemeente de komende 
jaren werken aan slimmer 
bestrijden van onkruid en betere 
toegankelijkheid. “Sommige 
begraafplaatsen hebben 
grindpaden, dat is niet altijd even 
handig als je bijvoorbeeld in een 
rolstoel zit. Het zijn uiteindelijk de 
kleine dingen die het doen, en die 
een groot effect hebben.”

"Zonder de herindeling was dit 
nooit gerealiseerd"
Kersverse wethouder Shah Sheikkariem staat voor de uitdaging om een 
visie op het accommodatiebeleid te ontwikkelen. Dat klinkt misschien 
minder interessant dan het is, blijkt uit zijn verhaal. “Ik wil dit onderwerp 
levendig maken, omdat het iedereen in Altena aangaat.” De eerste taak 
voor Sheikkariem is om al het gemeentelijk vastgoed in kaart te brengen 
en vervolgens samen met de gemeenteraad invulling te geven aan alle 
accommodaties. “Minder hapsnap dan zoals dat nu gebeurt”, vertelt hij. 
“Wat mij betreft pellen we het vraagstuk helemaal af. Als het bijvoorbeeld 
gaat over dienstverlening: willen we dat dan digitaal of vooral fysiek? En 
zou dat dan in een dorpshuis kunnen of op een andere locatie?” Als blijkt 
dat een gemeentelijk gebouw voor 60 procent van de beschikbare tijd niet 
gebruikt wordt, zal gekeken moeten worden naar een andere invulling of 
misschien zelfs wel naar sluiting. “De kans dat we een dorpshuis sluiten 
is het kleinst, maar ik zal als wethouder wel moeten kunnen uitleggen 
waarom er geld gaat naar een gebouw dat amper gebruikt wordt.”

Waar de komende jaren in ieder geval veel geld naartoe gaat, zijn de 
schoolgebouwen in Altena. Voor de komende tien jaar ligt zo’n twintig 
miljoen euro op de plank, bedoeld voor de nieuwbouw en verbouw van 
scholen in Almkerk, Nieuwendijk, Veen, Genderen en Wijk en Aalburg. 
Doordat de gemeenteraad vrijwel unaniem heeft ingestemd met het 
zogenoemde Integraal Huisvestingsplan (IHP) blijft die geldstroom op 
gang. Hierdoor kunnen alle kernen volgens Sheikkariem rekenen op een 
‘enorme oppepper’. “De staat van de schoolgebouwen straalt straks af op 
het dorp.”

Voor het IHP zou veel meer aandacht moeten zijn, vindt de wethouder. 
“Want de raad heeft een gedurfde keuze gemaakt. Het gaat niet om een 
klein beetje geld, hè. Jaarlijks gaat gewoon een vast bedrag naar het IHP 
en dat komt de snelheid 
van de uitvoering van 
de plannen ook ten 
goede. Bovendien is het 
onderwijs hierdoor geen 
politieke speelbal meer. 
Het beleid ligt vast, het 
is nu een kwestie van 
uitvoeren. We mogen 
heel trots zijn op dit plan. 
Zonder de herindeling 
was het nooit zo 
gerealiseerd.”

Wethouder Paula Jorritsma

Wethouder Shah Sheikkariem

Wethouder Roland van Vugt



Progressief Altena houdt oog 
gericht op Sociaal Domein 

“Financieel gezien ziet het er redelijk 
goed uit”, antwoordt fractieleider Kees 
de Waal als we hem vragen wat hij van 
de begroting vindt. “Dat betekent wel 
dat er heel wat heeft moeten gebeuren om dat zover te krijgen. We 
hebben fors moeten bezuinigen op het Sociaal Domein, om toch 
dat financiële beeld voor de komende jaren positief te houden. En 
dat is voor onze partij wel een pijnpunt. Een ander pijnpunt was de 
harmonisatie van de subsidies voor verenigingen, maar gelukkig 
hebben we met een meerderheid van de raad daar de scherpe kantjes 
vanaf weten te halen.”

Progressief Altena is vooral benieuwd hoe de bezuinigingen in het 
Sociaal Domein de komende jaren uitpakken voor de inwoners. 
“We gaan dat nauwlettend volgen. Er wordt nu van uitgegaan dat 
het bezuinigen wel kan zonder grote gevolgen voor de kwaliteit 
van de zorg, maar daar zit een stuk onzekerheid in. De vraag naar 
zorg is immers moeilijk exact te plannen, nog los van zaken als 
een coronacrisis. Als het nodig is, zullen er dan andere oplossingen 
gezocht moeten worden. Verder bezuinigen op de zorg zit er wat ons 
betreft in ieder geval niet in.”

Ambities die andere partijen ook benoemen, zoals huisvesting voor 
het onderwijs, economische ontwikkeling en wegen zijn allemaal 
zeker belangrijk, vindt ook Progressief Altena. “Maar wij hebben als 
coalitie afgesproken dat we een sociale gemeente willen zijn. Dan zijn 
ook andere ambities belangrijk, zoals het bestrijden van armoede, 
eenzaamheid en het ondersteunen van mensen met een beperking. 
Ook onderwerpen zoals cultuur, natuur en milieu zijn wat ons betreft 
grote ambities. We hebben een zorgplicht voor onze cultuurhistorie 
en ons fraaie erfgoed. Diezelfde zorgplicht geldt zeker ook voor al het 
moois in onze gemeente zoals de bomen, het landschap en het water. 
Laten we zuinig zijn op elkaar en onze leefomgeving.”

CDA zet in op zorg
en economie

Als het aan het CDA ligt, dan investeert 
de gemeente Altena de komende jaren 
vooral in de economie, in de verbinding 
Kromme Nol – Heusdensebrug en in een 
dokterspost in Altena. “Dat zijn onze 
punten die we nu tijdens de begrotingsbehandeling gaan aangeven. Daar 
komen we steeds op terug en daar mag ons geld mede naartoe gaan”, licht 
fractieleider Gerard Paans toe. 

“Wij willen zeker inzetten op de economie”, verklaart hij zich nader. “We 
voorzien dat bedrijven wegtrekken uit onze gemeente door een tekort aan 
industriegrond. Eigen industrie betekent eigen werkgelegenheid en dat je 
mensen aan het werk kunt houden. Het tekort aan industriegrond baart 
ons daarom grote zorgen.”

Het tweede speerpunt van het CDA is een dokterspost in Altena. “We zijn 
met 55.000 inwoners een gemeente van formaat. Dan heb je echt wat 
te zeggen, ook binnen Nederland. Je zit tussen twee rivieren in en als er 
iets gebeurt, ben je kwetsbaar. Voor de zorg van onze inwoners willen we 
daarom kijken naar een volwaardige dokterspost c.q. eerste hulp binnen 
onze gemeente.”

Tot slot voert het CDA nog een derde speerpunt aan. “Als je aan 
de oostkant kijkt, is de verbinding tussen de Kromme Nol en de 
Heusdensebrug een drama. Daar moeten we met elkaar ook naar gaan 
kijken. Dat heeft met ontsluiting te maken. Hoe kunnen we met elkaar er 
beter voor zorgen dat de files oplossen en daar niet vastlopen? Ik heb daar 
niet direct een oplossing voor.”

Maar voor nu is het eerst even de corona die de koers bepaalt. “In de 
coronatijd is het meest belangrijke om met elkaar de verbinding te 
houden, om de goede dingen te doen. De impact van corona is gigantisch 
voor bedrijven en voor onze inwoners. Gezondheid is belangrijk, dat staat 
altijd bovenaan.”

AltenaLokaal wil erkenning als grootste gemeente

“We zijn tevreden over de begroting”, vertelt fractievoorzitter Philip 
den Haan. “Vanuit de begroting en de doelstellingen die we samen 
geformuleerd hebben, kunnen we goed leven. Maar dat betekent niet dat er 
geen uitdagingen meer liggen. Door middel van Uitnodigend Besturen, een 
onderwerp dat we aan het uitwerken zijn, willen we de gemeentepolitiek en 
inwoners dichter bij elkaar brengen.”

Ook vindt AltenaLokaal het belangrijk dat de plannen in de begroting 
daadwerkelijk worden uitgevoerd. “Voor AltenaLokaal is de realisatie van 
de atletiekbaan heel belangrijk. Je hebt een besluit genomen in 2019, 
begrotingstechnisch is dat afgedicht, maar het moet wel gebeuren.”

Harmonisaties binnen de gemeente zijn bij AltenaLokaal eveneens hoog 
geprioriteerd. “Als je fuseert, dan moeten regelgevingen harmoniseren. We 
hebben dat gezien met het subsidie- en accommodatiebeleid. Verenigingen 
gaan erop vooruit, maar er waren er ook met zware tekorten. Die tekorten 
hebben we voor 2021 kunnen herstellen. En als we het dan toch over 
tekorten hebben: AltenaLokaal heeft zorgen over de zorg. De tekorten 

mogen niet ten koste gaan van de zorg in 
Altena.”

Een ander speerpunt van AltenaLokaal 
is onze stem laten horen als grote 
gemeente. “We willen, als grootste 
plattelandsgemeente in Noord-Brabant, 
ons duidelijk laten gelden in de gemeenschappelijke regelingen. Als het 
gaat over mobiliteit willen we gehoord worden. De A27 loopt voor een 
groot deel door ons gebied. Daar zitten we dus bovenop.”

Tot slot is er natuurlijk het coronatijdperk waar we nu mee moeten dealen. 
“Dat valt niet onder de kapstok van het bestuursakkoord en kon je vooraf 
niet voorspellen. Landelijk is er best veel geregeld, maar desalniettemin 
krijgen wij ook de naweeën van corona op ons af. Wij willen er nu al over 
nadenken wat dit betekent voor de toekomst. Maar over het algemeen 
kunnen we zeggen dat met alles wat er op ons afkomt, we onze eigen 
boontjes nog kunnen doppen.”

de Gemeenteraad Begroting 2021
Behandeling door gemeenteraad: amendementen en moties maken het verschil

Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. 
Dat moet wettelijk voor 15 november. Daarom 
staan de weken daarvoor in het teken van de 
begroting.

Technische vragen en debat
Het college van burgemeester en wethouders 
maakt de ontwerpbegroting. De gemeenteraad 
heeft daarna ongeveer 4 weken om deze vast 
te stellen. Om dat zorgvuldig te doen, stellen 
raadsleden eerst technische vragen. Dat zijn 
feitelijke vragen over de begroting. Ook kunnen 
inwoners, verenigingen en anderen reageren op 
de begroting. Als de raadsleden alle informatie 

hebben, gaan ze met elkaar in debat. Zo wordt 
verkend hoe de verschillende raadsfracties erin 
zitten. Dit jaar is op 10 november het finale debat 
en neemt de raad een besluit.

Amendementen en moties
Tijdens het debat kunnen raadsleden 
voorstellen doen om de begroting anders 
vast te stellen dan het voorstel van het 
college. Deze wijzigingsvoorstellen noemen 
we: amendementen. Elk raadslid kan een 
amendement indienen, waarover de raad 
debatteert en stemt. Raadsleden dienen 
daarnaast meestal ook moties in. Daarmee 

spreken ze een verzoek of opdracht aan het 
college uit. Moties leiden niet tot wijziging van de 
begroting.

De raadsvergadering op 10 november begint om 
16.00 uur met algemene politieke beschouwingen. 
Dan geven de fracties in hoofdlijnen hun visie op 
de begroting. Aansluitend debatteert de raad 
over de amendementen en moties. Het einde 
van de vergadering zijn de stemrondes over de 
amendementen en moties en over de begroting 
2021. Dan weten we welk beleid de gemeente in 
2021 gaat uitvoeren en hoe het geld ingezet wordt.

Gerard Paans Kees de Waal

Philip den Haan
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SGP maant tot 
voorzichtigheid

“We zijn erg tevreden over de begroting. 
Hij is sluitend, terwijl er een aantal 
duurdere plannen in is opgenomen. Als 
je kijkt naar het huisvestingsplan van 
de scholen, het accommodatiebeleid en het onderhoud van de openbare 
ruimte, dan zijn die meerkosten al in de begroting opgenomen. Dat vinden 
wij een hele mooie prestatie. Zeker dat het ook lukt zonder lastenverzwaring 
voor onze inwoners”, vertelt fractieleider Theo Meijboom.

Maar voorzichtigheid is wel geboden, omdat externe factoren op termijn 
weleens tekorten kunnen gaan laten zien. Allereerst zijn dat de effecten van 
de COVID-maatregelen op de langere termijn. “Er moet zoveel mogelijk 
gekeken worden naar regelingen die het Rijk biedt. Alhoewel het Rijk dat 
betaalt, zal dat geld toch uit de lengte of de breedte moeten komen. We 
weten niet wat dat op termijn voor het gemeentefonds gaat betekenen. 
Krijgt de gemeente straks een lagere uitkering van het Rijk? Dat maant ons 
tot voorzichtigheid.”

Een tweede pas op de plaats moet volgens de SGP gemaakt worden 
wat betreft de oplopende kosten in het Sociaal Domein. “Laten we niet 
te kwistig omspringen met het geld, maar ook rekening houden met de 
oplopende kosten. Daar hebben we natuurlijk maatregelen voor genomen 
in de gemeente Altena maar we weten ook dat die kosten naar verwachting 
verder op zullen lopen.” 

Voorzichtigheid is het sleutelwoord dus. Al is er in de begroting nog geen 
geld vrijgemaakt voor het vrijliggende fietspad langs de Middenweg in Andel 
waar de SGP voor pleit. “Het is een schoolroute en daarom heel belangrijk. 
Wij vinden dat de aanleg hiervan niet te lang meer moet duren, zeker nu 
de motie daarover door een meerderheid is aangenomen. Tweede waar wij 
meer geld voor willen reserveren, is voor het omliggend wegennet en de 
aanpak van het sluipverkeer. Want daar hebben we echt last van in Altena.”

VVD mist focus op 
dienstverlening

Stemde de VVD vorig jaar niet in met de 
begroting, nu is de partij best tevreden. 
Fractieleider Pim Bouman is redelijk 
positief: “De begroting van dit jaar lijkt 
realistischer in elkaar te zitten dan die van vorig jaar en is bovendien 
beter gefundeerd. Waar we ook heel blij mee zijn is dat de lokale 
lasten gemiddeld genomen niet omhoog gaan.”

Toch is de begroting die er nu ligt voor de VVD zeker nog niet perfect. 
“Iets waar we ons bij de nieuwe begroting zorgen over maken, is de 
dienstverlening van de gemeente Altena. Na twee jaar is dat nog niet 
op orde en dan vraag ik me af of uit deze begroting wel voldoende 
ambitie blijkt om dat recht te trekken. In de begroting lees je wel 
dat men strategischer wil gaan denken en wil handelen als een grote 
gemeente. Maar als je wilt handelen als een grote gemeente, dan 
moet je eerst wel zorgen dat je basis op orde is. De ‘ambitie’ van de 
gemeente is volgens de begroting om op het landelijk gemiddelde te 
zitten qua dienstverlening. Dat vind ik niet bepaald ambitieus.”

Een ander spannend thema in 2021 zijn de bezuinigingen op het 
Sociaal Domein. “Dat wordt pittig. Dat gaan mensen wel voelen. 
Misschien wordt het daarom in 2021 tijd om na te denken over een 
tegenprestatie in de Participatiewet. Dat is nog steeds redelijk 
behouden in Altena. Je kunt mensen met een bijstandsuitkering dan 
bijvoorbeeld inzetten als vrijwilliger binnen de Wmo.”

Een laatste punt dat volgens de VVD in deze begroting onderbelicht 
blijft, is het alcohol- en drugsprobleem in Altena. “Iedereen 
onderkent het probleem wel, maar er wordt niet de indruk gewekt 
dat er daadkrachtig wordt opgetreden. Daar mag ook wel net wat 
meer aandacht aan besteed worden.”

Pim Bouman

ChristenUnie wil de zorg dicht bij de mensen houden

Wijnand van der Hoeven, fractievoorzitter van de ChristenUnie, is vooral 
bezorgd over de begroting die er ligt. “Er wordt fors bezuinigd op de zorg. 
Dat wisten we en daar hebben we ook mee ingestemd. Maar we willen de 
zorg wel zo dicht mogelijk bij de mensen zien te houden. Deze bezuiniging 
zien we dus wel met angst en beven tegemoet.” 

De ChristenUnie vraagt zich ook af wat corona gaat betekenen voor de 
begroting van Altena. “We krijgen extra geld vanuit het Rijk om daar de 
kosten mee op te vangen, maar dat kunnen we nu echt nog niet overzien. 
Het is een onzekere tijd waarvoor in onze begroting zoals wij hem nu zien, 
niet zo heel veel reserve zit om het op te vangen.”

ChristenUnie is dus vooral bezorgd over de begroting. Maar het gevaar van 
alleen maar kritische vragen stellen, is dat andere partijen wensenlijstjes 
aanleveren en je eigen ambities niet meer aan bod komen. Daarom stippen 

ze toch graag nog een paar punten aan 
waar ze graag extra geld voor vrijgemaakt 
zien worden. “Wij vinden dat Werkendam 
als grootste dorpskern een volwaardige 
bibliotheek verdient. Zeker omdat daar 
ook best wat taalachterstanden zijn. Dat 
zal ongetwijfeld extra geld kosten, maar 
dat vinden wij het waard. Ook vinden we dat de ventilatie die op scholen 
in verband met corona nodig is, met voorrang opgepakt moet worden. Dat 
zien we nog niet terug in de begroting. En als laatste moet er ook meer 
ingezet worden op de samenwerking met inwoners. Als je mensen er niet 
bij betrekt, voelen ze zich ook niet betrokken. Dat past ook in de visie die 
we als gemeenteraad hebben vastgesteld en ik merk dat dit nu jammer 
genoeg verwatert.”

de Gemeenteraad

De raadsvergadering over de begroting is 
op 10 november en begint om 16.00 uur. 

Vanwege corona kan er geen publiek bij de 
vergadering aanwezig zijn. Wel kunt u deze live volgen 
via de livestream (altena.raadsinformatie.nl/live). 

De agenda vindt u op altena.raadsinformatie.nl.

Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de griffie via telefoonnummer 0183 – 51 61 00, 
via e-mailadres griffie@gemeentealtena.nl of 
via Whatsapp 06 – 22 15 60 88.

Theo Meijboom

Wijnand van der Hoeven


