Weinig verrassingen in begroting 2012

Lasten voor Bladelnaren blijven gelijk
(DoorMichiel de Ruijter, Eindhovens Dagblad)
Bladel, 5 oktober 2011
College van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende begroting voor 2012. De
lasten stijgen per saldo 1,6 procent. De toeristenbelasting stijgt wel aanzienlijk. Ook moet er tot
2015 nog iets meer dan een miljoen euro worden bezuinigd.
Goed nieuws uit de jaarlijkse begroting voor de inwoners van Bladel. De totale lasten blijven nagenoeg gelijk en de gemeente houdt zelfs geld over voor nieuwe plannen. De begroting kent voor de rest
weinig verrassingen. De totale lasten per saldo voor het gemiddelde gezin stijgen met 1,6 procent en
dat is binnen het inflatiepercentage van twee procent. Die lasten bestaan uit drie onderdelen: de
onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt met 4%, waarvan de helft een inhaalslag is. De ozb-tarieven
waren in 2011 namelijk te laag vastgesteld. De afvalstoffenheffing daalt met twaalf procent en de
rioolheffing stijgt zes procent waardoor de totale lasten uiteindelijk met 1,6 procent stijgen.
De toeristenbelasting wordt met 31 procent verhoogd naar het landelijke gemiddelde. De verhoging
wordt echter in de aankomende drie jaren gefaseerd doorgevoerd.
In de begroting staat een aantal speerpunten voor 2012. De ambtelijke organisatie wordt verder ontwikkeld, waarbij ook de dienstverlening zoals een Klant Contact Centrum wordt geprofessionaliseerd.
Tevens komt er een nieuw handhavingsbeleid waarbij de nadruk ligt op communicatie en het maken
van duidelijke afspraken vooraf in plaats van handhaving naderhand. Het Wmo-beleidsplan, het bestemmingsplan Egyptische Poort en de plattelandsvisie worden het aankomende jaar gevormd. Er
wordt ook vol ingezet op de bouw van de sporthal op het terrein van het Pius X-College, die in 2013
klaar moet zijn. Qua woningbouw ligt de nadruk op gronden die de gemeente al in bezit heeft. Daardoor zal ontwikkeling van de Posthof naar achteren worden geschoven; Stokekkers in Hapert komt
eerder aan bod.
De gemeente Bladel kreeg vorig jaar de taakstelling om bijna twee miljoen euro te bezuinigen. Dat is
voor negen ton inmiddels gelukt, in de aankomende vier jaren moet er nog een miljoen euro worden
bezuinigd. Mocht dat gehaald worden, dan is er in de begroting zelfs € 224.000 beschikbaar voor
nieuwe projecten. Volgens wethouder Theo van de Voort is er inmiddels overleg gevoerd met organisaties om dat doel te halen en kan de gemeenteraad dus voorzichtig op zoek naar nieuwe projecten.

