REUSEL-DE MIERDEN

Algemene beschouwingen bij de programmabegroting 2012-2015
"De vaart erin houden!"
Zoals we in onze vorige algemene beschouwingen aangegeven hebben is het noodzakelijk
dat we in deze raadsperiode doorpakken. Niet alleen omdat we de enorme tekorten uit vorige raadsperioden blijvend weg moeten werken, maar omdat er veel lijken uit de kast zijn
gevallen. Eén van de grootste lijken blijkt het nog (steeds) aan te leggen industrieterrein de
"Kleine Hoeve" te zijn. Door o.i. o.a. mismanagement en gebrek aan controle, onder verantwoordelijkheid van de vorige college's, is dit het maatschappelijke en financiële debacle geworden wat het nu is. Daarbij komt de rekening te liggen bij de inwoners van onze gemeente.
En dit is niet het enige. Gelukkig wordt er nu hard gewerkt door het huidige college aan herstructurering van m.n. de ambtelijke organisatie, management, processen en controle. Een
groot gedeelte van het incidentele tekort in 2012 wordt direct of indirect ingezet, onder meer
ten behoeve hiervan.
In de jaren 2012 t/m 2014 ziet het er redelijk tot goed uit. Daarna zien we in 2015 weer een
verslechtering (structureel), rekening houdend met nieuw beleid, van € 689.000,00. Daarin
zitten o.a. de kosten voor de extra taken die op de gemeente afkomen en waarvoor het rijk
niet de volledige vergoeding aan de gemeente over zal maken. Wat ons wel verontrust is dat
daar nog geen definitieve duidelijkheid over is en dat de hoogte van de vergoeding nog lager
kan worden dan geschat. Dit kan onverwacht nog (grote) consequenties hebben voor onze
gemeente. Dit wil dus zeggen dat we als gemeenteraad, en u als college, niet op onze lauweren moeten gaan rusten en allerlei zaken voor ons uitschuiven. Nee, het is meer dan eens
noodzakelijk dat keuzes worden gemaakt om op langere termijn de financiën gezond te houden.
Daarbij blijft ons standpunt dat, naast het bereiken van een sluitende begroting en budgetdiscipline, we blijven uitgaan van realisatie van het coalitieprogramma. Natuurlijk ondersteunen
wij opnieuw uw opmerking van afgelopen jaar: "De raad legt zichzelf een sterke budgetdiscipline op. Bij het niet instemmen met de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen, zoals deze in
een aantal werkvergaderingen met uw raad zijn besproken, of bij het opnemen van nieuw
beleid (bijvoorbeeld vanuit de wensenlijst) geeft de raad gelijktijdig aan van welk terrein de
dekking voor dit tekort moet komen." Het is dé uitdaging voor u en ons om zowel het één als
het ander onder de huidige omstandigheden te realiseren.
Wij zijn gelukkig met het gegeven dat er een aantal doorbraken zijn bereikt bij bezuinigingen.
Hier willen we m.n. de bibliotheek en de sportwereld noemen. Door goed overleg met de
belanghebbenden zijn hier aanzienlijke besparingen voor de gemeente behaald. We mogen
zeker de realiteitszin van de sportwereld en de bibliotheek niet onvermeld laten. Natuurlijk
zagen zij liever niet dat er bezuinigd zou worden op hun budget, maar zij waren wel bereid er
over na te denken en mee te werken aan de noodzakelijke bezuinigingen en herstructurering
van hun eigen organisatie, met een maatschappelijk verantwoord resultaat als gevolg. Over
gemeenschapszin gesproken! Daarbij hebt u als B&W (en wij als raad) ook een leerproces
doorgemaakt. In eerste instantie is door de raad op sport een veel te hoog bezuinigingsbedrag ingezet, wat onnodige onrust veroorzaakte. Door bijstelling van de doelen en een flexibele houding van u als B&W, evenals de gemeenteraad, zijn er evenwichtige besluiten uit ►
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voort gekomen. Wij zijn er van overtuigd dat, als de belanghebbenden er nadrukkelijk bij betrokken worden, er uitstekende resultaten voor alle partijen en onze gemeenschap zijn te
bereiken.
We moeten niet bang zijn om mensen te vragen mee te helpen aan het gezond maken van
de gemeentelijke financiën. Mensen willen geen angsthazen in de gemeenteraad die geen
besluiten durven te nemen ‒ en zaken alsmaar voor zich uitschuiven ‒ omdat ze bang zijn
voor een volgende verkiezingsuitslag. Nee, ze verwachten dat er richting gegeven wordt en
daadkracht! Daarbij reken ze er in onze moderne maatschappij ook op dat ze erover geïnformeerd worden, er (vroegtijdig) bij betrokken worden, uitleg krijgen, naar hun menig gevraagd
wordt, serieus genomen worden, van de redenen van het uiteindelijke besluit op de hoogte
gebracht worden, enz. Communicatie en realiteitszin zijn hierbij de toverwoorden. Wij zijn er
als fractie van overtuigd dat je zo de mensen méé kunt krijgen in plaats van tegen je; ze
begrijpen heus de (beweeg-) redenen wel als het slechter uit valt, maar proberen voor hun
organisatie ‒ of privé ‒ ook gewoon het beste resultaat te bereiken.
Een aantal hoofdlijnen:
VISIE
U schrijft: "Als uw raad instemt met de voorliggende programmabegroting zullen wij begin
2012 starten met de ontwikkeling van een integrale lange termijnvisie voor onze gemeente.
Zowel uw raad als ons college hebben eerder al op de noodzaak van zo'n visie gewezen.
Zo'n visie moet worden ontwikkeld in samenwerking en samenspraak met onze omgeving.
Tevens moeten hoofdlijnen van bestaande deelvisies worden meegenomen in de integrale
visie. Op die wijze moet een visie ontstaan, die een deugdelijke basis vormt voor toekomstige beleidskeuzes."
Globaal gezien zijn wij het met u eens, maar wij missen de concrete aanzetten over de deelgebieden c.q. (totaal) visie van het geheel. Als VVD verwachten wij dat er richting gegeven
wordt. Geeft u eens uw visie. Voor beide zaken verwijzen wij u ook naar ons eerder betoog.
WMO
Onverlet het bovenstaan is bezuinigen om te bezuinigen niet de doelstelling. De doelstelling
van de VVD is en blijft om de juiste voorzieningen in de komende jaren beschikbaar én
betaalbaar te houden. Met name de WMO is een kopzorg voor ons. Doordat taken van de
overheid naar de gemeente komen, waarbij het budget niet dekkend is, moeten we rekening
houden met een grote (nadelige) begrotingspost voor dit onderdeel. Het wordt een lastige,
zeker gezien de aanstaande vergrijzing, om het voorzieningenniveau op een realistisch
maatschappelijk verantwoord peil te houden. Als VVD willen wij dat u daar alles aan doet.
Wij rekenen erop dat u daarbij de mensen "uit het veld" van het begin tot het einde betrekt.
LOKALE HEFFINGEN
Gelukkig kunnen we gemiddeld genomen de "gemeentelijke" lasten voor onze burgers op
ongeveer hetzelfde niveau houden als afgelopen jaar. Zeker belangrijk voor al onze inwoners
die hun inkomen zien dalen of door lastenverzwaring minder te besteden hebben. Zelfredzaamheid stimuleren blijft geboden, maar soms kom je aan een grens. Wij vragen daarom
nadrukkelijk uw aandacht voor het minimabeleid. Mensen moeten in redelijkheid niet door
het bestaansminimum zakken en kunnen blijven deelnemen aan onze maatschappij. Verder
hebt u, in antwoord op eerdere vragen, aangegeven geïnteresseerd te zijn in het verdienen
aan afval (vrije vertaling). Hoe gaat u hieraan invulling geven zodat we de lasten van onze
inwoners kunnen verlagen?
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GRONDBELEID
Onze fractie vroeg en vraagt zich af of onze grondprijzen nog wel redelijk (marktconform?)
zijn. Ontvangen we wel wat we denken te gaan ontvangen voor deze gronden (moeten we
de prijzen niet verlagen?) of schrikken we kopers op (langere) termijn af en veroorzaken we
zo niet zelf een (naar onze mening onnodige) krimp van onze bevolking c.q. leegstand van
woningen? Wij weten uiteraard dat er een toekomstvisie voor onze gemeente volgt. Gezien
het huidige tijdsgewricht, met al zijn lokale, nationale en internationale problematiek, vergt
dat om snel en doordacht handelen en een visie hierover, zodat we handelend kunnen optreden!
GEZONDHEID EN AGRARISCHE BEDRIJVIGHEID
Bijna dagelijks wordt allerlei berichtgeving over m.n. de intensieve veehouderij over ons uitgestort. Het vervelende daarbij is dat iedere partij zijn eigen deuntje speelt en de (wel en niet
wetenschappelijke) meningen erg verschillen, om niet te zeggen dat ze in tegenspraak met
elkaar zijn. Voor ons als VVD zijn een aantal zaken belangrijk: er mag géén LOG komen in
onze gemeente, de wettelijke normen voor bedrijfsvoering moeten nageleefd worden, de gezondheid van onze burgers staat voorop. Het LOG mag u duidelijk zijn. Daarnaast mag geen
nieuwvestiging van intensieve veehouderijen plaatsvinden (behalve de door de provincie toegestane z.g. "lopende zaken" en de wet). Verder zijn we van mening dat vanzelfsprekend de
norm is dat de wettelijke voorschriften van toepassing zijn, maar vooral ook dat er gehandhaafd wordt. Doet onze gemeente ook mee met de Brabantbrede controle op luchtwassers
en trekken wij samen op met de Brabantse handhavingpartners, in het toezicht en de handhaving van agrarische bedrijven? T.a.v. de gezondheid blijft ons standpunt onveranderd. Die
staat voorop. Wat zijn nu werkelijk de feiten t.a.v. de berichtgeving van de GGD en de reactie
van het ZLTO op de berichtgeving daaromtrent?
TENSLOTTE
Het zal u duidelijk zijn dat we grosso modo instemmen met de programmabegroting 20122015. Belangrijk vinden we daarbij dat er leiderschap, zoals u die afgelopen jaar getoond
heeft, omgezet blijft worden in daadkrachtig beleid. Dit op een dusdanige manier dat B&W,
de gemeenteraad en inwoners gezamenlijk optrekken om aan de uitdagingen van onze lokale gemeenschap op een maatschappelijk en financieel verantwoorde wijze invulling te geven.
Houd de vaart erin!

Reusel, 24 oktober 2011
VVD Reusel-De Mierden
fractie@vvdreuseldemierden.nl
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