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Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2020
In de Algemene Beschouwingen van vorig jaar hebben we uitgebreid stilgestaan bij de financiële
gevolgen van met name de Jeugdzorg en onze zorg voor een sluitende begroting. Ondanks dat we
het afgelopen jaar extra geld vanuit Den Haag hebben gekregen en bijvoorbeeld de verkoop van
bouwkavels op industrieterrein de Kleine Hoeven goed gaat, blijft het voor onze gemeente een
uitdaging om de begroting structureel sluitend te krijgen.
Dat zien we terug in de begroting van 2020‐2023. De lasten voor het sociaal domein blijven stijgen.
Onze zorgen over de lasten voor de zorg zijn er dan ook nog steeds. Daarnaast blijkt er sprake te zijn
van achterstallig onderhoud bij de gemeentelijke gebouwen en moet er meer geld gereserveerd
worden voor onderhoud in de toekomst van deze gebouwen. Ook een tegenvaller in de begroting.
Om toch financiële ruimte te hebben voor nieuw beleid heeft het college voorgesteld om de onroe‐
rende zaakbelasting (OZB) te verhogen met 10%. Hoewel de materiële belastingverhoging beperkt
blijft tot meestal enkele tientjes per huishouden en daarmee misschien te billijken is, is er voor de VVD
de principiële vraag of we dat willen?
Belastingheffing is een ingrijpend middel en als de overheid dit doet dan moet de burger er op kunnen
vertrouwen:
a) Dat dit nodig is;
b) Dat het geld goed wordt besteed.
Onze conclusie: Het is nodig om de OZB te verhogen om alle stijgende lasten te kunnen dragen én als
gemeente te kunnen blijven investeren voor onze burgers. De vraag is echter gerechtvaardigd of het
10% moet zijn. Als VVD zullen we kritisch zijn op de begroting en tijdens de begrotingsbehandeling op
zoek gaan naar mogelijkheden om de stijging van de OZB te beperken.
De andere vraag is: Wat gaan we doen met de extra belastingopbrengsten? Naast het opvangen van
extra lasten voor de Jeugdzorg etc. en de hogere onderhoudskosten, staan er enkele zaken op de lijst
van nieuw beleid die extra aandacht vragen. Dat betreft dan m.n. de nieuwbouw van gemeenschaps‐
huis De Kei en de atletiekaccommodatie op het sportpark in Reusel. Als gemeenteraad staan we voor
de keuze om te investeren in voorzieningen waar niet alle burgers in dezelfde mate gebruik van maken,
maar waar wel alle burgers aan mee mogen betalen. Dat is natuurlijk meestal zo, maar vraagt wel van
de gemeenteraad een zorgvuldige afweging en de noodzaak om keuzes te maken. Potverteren en niet
kiezen is voor de VVD geen optie.
Als het gaat om keuzes ligt voor de VVD de prioriteit bij de verkeersveiligheid in alle kernen en dan met
name aandacht voor het zware (landbouw‐)verkeer in de kleine kernen en meer veilige fietsroutes.
Bezuinigingen op het Gemeentelijke Verkeers‐ en Vervoersplan (GVVP) hebben we daarom in 2019
afgewezen en in 2020 komt er geld beschikbaar om de haalbaarheid van een fietspad aan de
Sleutelstraat/Weijereind en de Leijenstraat in Reusel te onderzoeken.
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Kortom, ook in 2020 zijn er voldoende uitdagingen voor de gemeente maar gelukkig zijn er ook veel
nieuwe plannen die op stapel staan en waar uiteindelijk iedereen in onze gemeente, in meer of
mindere mate, baat bij heeft.

De VVD fractie Reusel‐De Mierden
Joris van Gompel, raadslid (fractievoorzitter)
David Geysen, raadslid
Reusel, 5 november 2019
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