REUSEL-DE MIERDEN
Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2018
Voor ons ligt de begroting 2018 – 2021. Wederom een behoorlijk boekwerk waarvoor de
complimenten aan het ambtelijk apparaat voor de vele voorbereidende werkzaamheden en
tijdige aanlevering. De ‘Begrotingsmarkt’ vonden wij prettig en efficiënt werken.
Eerst even een algemene opmerking. Wij zijn een optimistische, standvastige en lokale Liberale partij, die vertrouwen heeft in de toekomst. Maar vooral óók hebben wij vertrouwen in de
durf en het particulier initiatief van burgers en ondernemers. Een voorbeeld van die durf: de
duidelijke keuze voor herindeling; ondanks de mogelijke hindernissen de realiteit onder ogen
zien en een visie te uiten voor de toekomst. Wij durven hen vertrouwen te geven, en invulling
aan burgerparticipatie, bij al hetgeen in deze begroting staat; u ook?
Maar nu concreet. We lichten voor deze Algemene Beschouwingen de volgende onderwerpen
uit de begroting:
• Processen, transparantie en communicatie.
• Versnelling transitie dierhouderij Reusel-De Mierden.
• Financiën en investeringen.

Processen, transparantie en communicatie
Steeds weer moeten we constateren dat de praktijk weerbarstig is. Waar ligt dat nu aan? Aan
ontbrekende structuur en regelgeving? Gebrek aan financiële middelen? Of toch anders?
Nee. Blijkbaar zit het nog ‘niet goed tussen de oren’. En, in sommige sectoren zoals bij de dierhouderij, wordt door een trage werkwijze bijvoorbeeld een vergunningaanvraag ingehaald
door nieuwe regelgeving.
Dat moet veranderen, want het is niet uit te leggen aan onze inwoners. Op het moment dat
een initiatiefnemer komt met welk plan of vergunningsaanvraag dan ook, moet het duidelijk
zijn in welke stappen en op welke termijn hij wel of niet aan de slag kan. En dat niet alleen,
dat moet wat ons betreft vastgelegd worden als een prestatieovereenkomst die schriftelijk
bevestigd wordt. Daarin moet staan hetgeen hij/zij van de gemeente mag verwachten, maar
ook hetgeen van hem of haar verwacht wordt; inclusief contactmomenten en actualisaties.
Alleen de mededeling dat een aanvraag is ontvangen is ruim onvoldoende. Bespreek het, leg
het vast, maak het transparant en communiceer het!
Datzelfde geldt voor de gemeenteraad. Blijkbaar bestaat er nog steeds de schroom om problemen te delen, of het wordt binnenskamers gehouden omdat het ‘des B&W ‘s’ is. Natuurlijk is
dat niet zo: het gaat de gemeenteraad altijd aan als er problemen zijn. En – dat begrijpen wij
ook wel – gaat het niet om elk (operationeel) akkefietje. Maar bij structurele problemen of
dilemma ’s wel.
Denk hierbij aan de bezettingsproblematiek op RO, wat zover uit de hand is kunnen lopen dat
een hersteloperatie van meer dan € 1 mln nodig is om e.e.a. weer in goede banen te leiden.
Dit ondanks dat een aantal raadsleden de wethouder vroegtijdig (bijna) smeekten om met de
stand van zaken naar buiten te treden en met een voorstel voor een oplossing te komen. De
problemen werden ontkent…..
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Wees dus transparant naar de raad, geef haar het vertrouwen, informeer ze tijdig en geef aan
wat nodig is of vraag om een principe-uitspraak.
Maar ook, zoals voorgesteld door onze fractie en overgenomen t.a.v. het centrumplan, leg in
voorkomende gevallen een soort van logboek aan. Hier kan de raad informatie uit putten over
de voortgang (controletaak) en staat ze niet voor voldongen feiten als doelen niet (tijdig) worden gehaald, of wanneer het ‘mis’ is. Bespreek het, leg het vast, maak het transparant en
communiceer het! De Raad is geen inquisitie.

Versnelling transitie dierhouderij Reusel-De Mierden
Wij zijn aangenaam verrast door de uitgebreide toelichting van het college op onze opmerkingen uit de algemene beschouwingen als het gaat het voorgenomen beleid t.a.v. de transitie
van de intensieve veehouderij. Voor de VVD is het belangrijkste dat de middelen die worden
ingezet efficiënt worden besteed. Niet om te vergaderen en om allerlei ‘wilde’ plannen te
faciliteren en onderzoeken, maar op de eerste plaats gericht op de verbetering van het woonen leefklimaat van mens en dier in onze gemeente. Als het geld goed besteed wordt, is de
hoogte van het bedrag van minder belang. Het helpt daarbij uiteraard dat de Provincie een
duit in het zakje wil doen.
Wel willen wij vragen aan het college om een afstemming te maken met de raad voordat het
geld besteed wordt. Dit omdat er veel raakvlakken zijn tussen dit beleidsvoornemen en de
aanbevelingen uit het belevingsonderzoek en wij het belangrijk vinden dat de burgers op
korte termijn actie zien vanuit de gemeente op het belevingsonderzoek en als het even kan
ook met tastbaar resultaat.

Financiën en investeringen
Inhoudelijk hebben we moeite met dit document. Voor het tweede jaar op rij wordt een negatief exploitatieresultaat begroot. Nu van zo’n € 520.000 tegenover € 720.000 over 2017. Ook
in het daaropvolgende jaar 2019 verwacht het college nog verlieslatend te zijn.
Toch straalt deze begroting veel ambitie uit. Eigenlijk moeten we stellen teveel ambitie! In elk
geval meer ambitie, dan dat onze portemonnee groot is. Hoe gaan we dat dan betalen? Nou,
we gaan eindelijk eens die stukjes grond aan De Kleine Hoeven verkopen. Nu pas? En als dat
dan eens niet zou lukken? Zoals het in de vele afgelopen jaren niet gelukt is?
Is het u opgevallen dat we in de begroting in een tweetal programma’s, t.w. programma #3.
(Economie) en programma #8. (VHROSV) respectievelijk € 11 miljoen en € 8 miljoen aan verkoopopbrengsten ingeboekt hebben? Daarvan wordt € 4,5 miljoen verwacht in 2018 en maar
liefst € 8,2 miljoen in 2019. Ons vestigingsklimaat is in elk geval, voorzichtig gezegd, niet beter
dan dat van Bladel, weten we uit de Notitie Heffingen & Belastingen.
We hoeven u niet te herinneren aan dat spreekwoord over die beren en hun huid, maar die
beren die zien we nu wel op de weg! Een overschrijding van de renterisiconorm is altijd al een
eerste indicatie. Nu wordt die door het college weggewuifd met de lage rentestand. Dat is niet
echt uw verdienste, maar in elk geval bijt die beer dan niet.
Ernstiger wordt het bij een paar andere indicatoren: zo daalt de solvabiliteitsratio van 15% in
2016 naar 10% in 2018 en met het verwachte verlies in 2019 daalt hij nog verder! En ja, als we
dan de gronden niet (volledig) verkopen, dan raken we ook nog eens in acute liquiditeitsproblemen.
Kortom, niet alleen teveel ambitie, maar een risico op blinde ambitie! We zullen als raad het
college in bescherming moeten nemen; er zal op een aantal terreinen op de rem getrapt moeten worden.
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Grote investeringen in de afdeling RO en diverse infrastructurele werken verlangen thans de
aandacht. Andere projecten zullen getemporiseerd moeten worden totdat we echt de spreekwoordelijke beren geschoten hebben.
We roepen de raad op om met ons daarin keuzes te maken. Zo kan er meer en beter worden
geanticipeerd op het voorgenomen besluit tot fusie. Kunnen daardoor vervangingsinvesteringen worden uitgesteld?
Ingediende moties:
• Wifi in alle dorpskernen
• Onderzoek naar aansluiting A67
• Aanpassingen Begroting 2018
Reusel-De Mierden, 7 november 2017
De VVD-fractie
Toine Hendrikx
David Geysen
Joris van Gompel

3

