"Overbetuwe heeft moeite begroting sluitend te krijgen

Gemeenteraad op het
matje over financiën
Gedeputeerde Jan Markink gaat
begin december met de gemeenteraad van Overbetuwe in
gesprek over de gemeentelijke
begroting. Die is volgens de provincie niet in orde. Ondertoezichtstelling dreigt.
Lex Halsema
Elst/Arnhem

Overbetuwe heeft, net als veel andere gemeenten, moeite met het
sluitend krijgen van de gemeentelijke begroting. Dat is gelukt voor
2021, waar de 113 miljoen euro aan
uitgaven en inkomsten met elkaar
in evenwicht zijn. Voor de jaren
2022 tot 2024 is dat niet het geval en
loopt het tekort op tot 3,7miljoen.
Dat laatste komt vooral door de
steeds hogere kosten voor maatschappelijke hulp. Voor de provin-

cie reden om te dreigen met ondertoezichtstelling. Overbetuwe zou
dan het recht verliezen zelf over de
inkomsten en uitgaven te beslissen.
Gedeputeerde Markink wil op
het provinciehuis met de gemeenteraad in gesprek om tot een sluitende begroting te komen en daarmee het zware middel van ondertoezichtstelling te voorkomen.
Ook de uitgaven voor maatschappelijke hulp (sociaal domein) staan
op de agenda. Wethouder financiën, Brigitte Faber, wil niet inhoudelijk op de kwestie reageren. ,,De
provincie heeft de raad uitgenodigd
voor een gesprek. We vinden het
niet logisch om in de media op dat
gesprek vooruit te lopen", zegt een
gemeentewoordvoerder.
De Overbetuwse raadsfracties
reageren verdeeld op de uitnodiging uit Arnhem. Zo menen VVD,

D66, GBO, ChristenUnie en BOB
dat de bemoeienis van de provincie
voorbarig is. De raad buigt zich binnenkort over bezuinigingen, om
ook voor 2022 tot en met 2024 met
een sluitende begroting te komen.
De provincie zou die uitkomsten af
moeten wachten. Om die reden
weigert BOB om naar Arnhem afte
reizen. GBO en ChristenUnie twijfelen nog.
CDA, GroenLinks en de PvdA
zien dat anders. Het CDA spreekt
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De provincie gooide
onze zienswijze over
de Railterminal in de
papierversnipperaar
-Ard op de Weegh,BOB

van een gebruikelijke procedure bij
een gemeentelijk begrotingstekort.
GroenLinks en PvdA juichen het
toe dat de provincie de gemeenteraad, als hoogste orgaan in de gemeente, uitnodigt voor een gesprek. Al zien die partijen de bijeenkomst vooral als een kans om de
toenemende kosten voor maatschappelijke hulp onder de aandacht te brengen.
Ard op de Weegh (BOB)ziet geen
heil in een gesprek. ,,De provincie
heeft onze zienswijze over de Railterminal ook in de papierversnipperaar gegooid. Dat zal hier niet anders zijn." D66 noemt eveneens de
Railterminal. ,,Door die te stoppen,
besparen we ook miljoenen op de
begroting", zegt Roel Eefting. Ook
de andere fracties zullen de geplande Railterminal bij Valburg ter
sprake brengen.

