Afdeling Bladel
Algemene beschouwing bij de Begroting 2011
Ook de gemeente Bladel ontkomt er niet aan: de gemeente staat voor enorme bezuinigingen. Het is
dus passen en meten geweest voor het college om een begroting te kunnen presenteren, die op alle
fronten goed recht doet aan de burger.
De VVD vindt dat het college er goed in is geslaagd om met de beschikbare middelen een begroting
op te stellen.
Allereerst gaan de complimenten naar de sluitende begroting. Slechts voor een klein gedeelte zullen
we hier aanspraak moeten maken op de Algemene Reserve. Een reserve die hier onder andere ook
voor is bedoeld. Een spaarpot voor "slechtere tijden". Uiteraard is het van belang om te zorgen dat
de gemeente een gezond weerstandsvermogen behoudt.
Daarnaast juicht de VVD het toe dat de burger in deze barre tijden niet onnodig hoger zal worden be‐
last. De stijging van de gemeentelijke belastingen voor 2011 is slechts de inflatiecorrectie van 1 %.
Ook verenigingen krijgen nauwelijks te maken met subsidieverlagingen. De subsidie in onze gemeen‐
te is gebaseerd op het aantal jeugdleden. Als de subsidie verlaagd wordt, zal dit met name zijn geba‐
seerd op het afnemende aantal jeugdleden.
In meerjarenperspectief moet gekeken worden naar de maatschappelijke organisaties, om ook hier
efficiënt te kunnen bezuinigen. De mensen die gebruik maken van de voorzieningen moeten niet on‐
nodig in problemen komen. Hier moet voor worden gewaakt.
De VVD is er van overtuigd dat samenwerking met de Kempengemeenten uiteindelijk tot nog meer
bezuinigingen zouden kunnen leiden.
In de discussieronde over de begroting willen we graag nog van gedachten wisselen over de bezuini‐
ging op groot onderhoud van de wegen, bezuinigingsmaatregelen op het leerlingenvervoer en onder‐
zoek naar de efficiëntie van de dienstverlening.
Als blijkt dat de gemeentelijke bezuinigingen, nu geraamd op € 1,7 mln., toch blijken mee te vallen,
zullen wij als raad zorgvuldig moeten kijken hoe we een goede invulling kunnen geven aan de be‐
schikbare middelen.
De VVD bedankt het college en de ambtenaren voor deze heldere begroting.
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Reactie op de Algemen Beschouwingen bij de Begroting 2011
De gemeente staat aan het begin van een enorme bezuinigingsoperatie, die zijn weerga niet kent.
Hier zijn we ons als raad terdege van bewust. Toch waren we het niet allemaal helemaal eens over de
invulling van het college. De volgende amendementen zijn ingediend:
Bezuiniging op onderhoud wegen / verlichting: De VVD is, net als de coalitiepartners, van mening dat
we op z’n minst moeten onderzoeken of het mogelijk is om 10 % extra te bezuinigen op het groot
onderhoud aan wegen. Dit amendement is met meerderheid van stemmen aangenomen.
Bezuiniging op de WSW van 1% annuleren: Aangezien de WSW in het nieuwe regeerakkoord van de
VVD en CDA extreem zal worden aangepakt (een extra bezuiniging van 5%), is de coalitie van mening
dat de beoogde bezuiniging van 1 % momenteel niet op z’n plaats is. Deze bezuiniging zal dus niet
doorgaan, wij hebben het amendement van GroenLinks en PvdA gesteund.
Bezuiniging leerlingenvervoer: In de begroting 2010 was al een bezuiniging opgenomen van 70.000
euro. De raad had al eerder besloten om die bezuiniging in 2010 niet door te laten gaan. Dit bedrag
was wederom opgenomen in de begroting 2011, met nog een extra bezuiniging van 45.000 euro, die
we waarschijnlijk kunnen bereiken door de nieuwe aanbesteding. Door middel van een amende‐
ment, dat namens de VVD, VHP, PvdA, GroenLinks en Bladel Transparant is ondertekend, hebben we
voor 2011 bewerkstelligd dat de beoogde 70.000 euro niet zal worden bezuinigd op leerlingenver‐
voer.
Ook heeft de VVD samen met Bladel Transparant een motie ingediend om onderzoek naar een effi‐
ciëntere dienstverlening van de Centrale Balie van het gemeentehuis. Deze motie is ook met meer‐
derheid van stemmen aangenomen.
Er zijn nog twee amendementen die zijn ingediend, die het uiteindelijk niet hebben gehaald. Zo wilde
de PvdA eigenlijk dat er niet bezuinigd zou worden op onderhoud sportvelden, maar het College
heeft naar onze mening kunnen onderbouwen dat met de voorgenomen maatregelen de sportvelden
nog steeds heel goed bespeelbaar zijn. Ook het amendement van de oppositie om de Toeristenbelas‐
ting in onze gemeente niet te verhogen heeft het niet gehaald. De meerderheid van de raad is ervan
overtuigd dat de (inmiddels aangenomen) verhoging van 91 cent naar 1 euro volledig is te rechtvaar‐
digen.
Al met al was het een lange avond, met veel moties en amendementen op de begroting. De VVD kan
zich goed vinden in de begroting, zeker met de amendementen die zijn aangenomen.
Door het amendement leerlingenvervoer aan te nemen zonder een contra bezuiniging in te dienen, is
de begroting niet geheel sluitend meer. Volgens Wethouder Theo van de Voort (Financiën, VVD) zal
dit richting de Provincie geen problemen opleveren.
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