Afdeling Bladel
Beschouwing VVD Bladel op de begroting 2015 van de gemeente Bladel
Voor wat betreft de VVD is er toch wel het één en ander aan te merken op de begroting voor 2015,
die voor ons ligt en vanavond zal moeten worden vastgesteld.
Om te beginnen het positieve resultaat. Ja, positief, dat dan weer wel. Maar beleidsarm; en wordt
ook rekening gehouden met het enorme aantal PM‐posten in de begroting? Het aannemen van het
raadsprogramma en het opstellen van de begroting hebben elkaar gekruist. Logisch dat de PM‐
posten in de begroting staan, maar hé, gaandeweg de discussie die er vanavond is over de begroting,
en de amendementen die ongetwijfeld de revue zullen passeren en ongetwijfeld ook zullen worden
aangenomen, zullen we zien dat we nu al een gat slaan in dit positieve resultaat. En hé, laten we
onszelf niet rijk rekenen. Voor die PM‐posten is al niet veel geld meer beschikbaar. De VVD gaat er
dus al vanuit dat het uitvoeren van het raadsprogramma – waar overigens maar liefst één ton voor
onderzoek naar haalbaarheid is gereserveerd door het college – minimaal zal zijn. Een raadspro‐
gramma waar we als raad wel volledig achter staan.
Of moet dat in Bladel ten koste van de inwoners? En dan met name de inwoners die een eigen
woning bezitten. Een woning die in de loop der jaren toch al minder waard is geworden, maar waar
vaak toch een noemenswaardige hypotheek op rust. En dan ook nog de OZB verhogen, boven op de
inflatiecorrectie! De VVD kan instemmen met de inflatiecorrectie, maar zal een amendement
indienen tegen de boventrendmatige verhoging van 2%. Voor wat betreft de VVD is dit niet
voldoende onderbouwd. De VVD wil streven naar zo min mogelijk lastendrukverhoging voor de
inwoners. En omdat wij nog totaal geen zicht hebben op de kosten voor kostendekkende afval‐
stoffenheffing en rioolrechten voor 2015 is het nu voor de VVD te vroeg om een boventrendmatige
verhoging door te voeren.
Het college adviseert de raad om de bezuinigingsmaatregel voor de peuterspeelzalen van € 50.000
wederom niet door te voeren. Wederom. De VVD betreurt dat er niet meer energie is gestoken in de
harmonisatie, waar de bezuiniging op gebaseerd was. Op dit punt komen we bij agendapunt 9
nogmaals terug, omdat wij als VVD daar nog graag wel enkele opmerkingen over willen maken.
In de begroting wordt een substantieel bedrag ingeraamd voor de toeristenbelasting voor arbeids‐
migranten. Dit is – zoals blijkt uit de mededeling van het college in de stukken van de commissie‐
vergadering MAZ – voor het college vrijwel onhaalbaar. Het college doet dan ook aan de raad de
oproep om deze nieuwe maatregel maar meteen teniet te doen. Maar het college verzuimt wel om
een dekkingsmaatregel te bedenken om dit verlies te compenseren. Of moeten wij als raad dit
doen? Of halen we dit ook weg bij het summiere overschot wat we hebben van € 146.000? Wel
betreurenswaardig dat dit onderdeel slechts met een schriftelijke mededeling wordt afgedaan,
terwijl hier toch wel degelijk om een actie van de raad wordt gevraagd.

1

De MFA in Hapert staat ook in de begroting. Weliswaar als beleidsarm, want uit het raadsprogramma
moet blijken wat er voor 2015 nodig is. De VVD heeft al meerdere malen aangegeven dat wij hebben
ingestemd met de analyse naar de voorkeursvariant, zijnde de Kerk, maar dat het voor wat betreft de
VVD niet tegen elke prijs kan. En dat blijkt ook uit het summiere positieve resultaat van de beleids‐
arme begroting.
Het individuele muziekonderwijs, of te wel het rugzakjesmodel, is inmiddels een ingeburgerd
fenomeen in Bladel. Het te verstrekken bedrag wordt verlaagd, van 140.000 naar 100.000 euro in het
komende jaar. Door de terugloop in het aantal deelnemers kan de VVD in principe instemmen met
deze verlaging. De VVD vraagt wel aan de portefeuillehouder of het college – bij een eventuele
overschrijding van dit budget – de raad uiteindelijk zal vragen om het te compenseren bedrag te
kunnen toevoegen aan de 100.000 euro door middel van een begrotingswijziging. De VVD wil
hiermee de inwoners – indien mogelijk en geld beschikbaar – tegemoet komen, zodat zij bij een
overschrijding van de € 100.000 niet hun maximale subsidie gaan mislopen. Hier zullen wij tijdens de
behandeling van het subsidieplafond op terugkomen.
En dan gaan we nog even naar pagina 85 van de begroting. Wordt de Egyptische Poort de 'Titanic van
Bladel'? Gaan we hiermee zinkend ten onder? Nu, bijna een jaar na het torpederen van het plan wat
klaar lag voor uitvoering, is er nog steeds geen zicht op ontwikkeling en liggen de standpunten van
de diverse partijen ver uiteen. Uitgaven zijn al gedaan en als we op deze manier doorgaan, komt er
voor 1 januari 2015 geen garen op de klos, terwijl dat met het aannemen van het amendement wel is
beloofd. Soms komt het sporadisch ter sprake en worden we toch weer met een kluitje in het riet
gestuurd. Gaan we nog inkomsten creëren uit dit al zo lang braakliggende terrein? Komt er een nieuw
plan? En ik vrees dat wij slechts het topje van de ijsberg zien…..
En uiteindelijk blijft er na een eenvoudig optelsommetje weinig over van het structurele overschot in
deze beleidsarme begroting. En het raadsprogramma? Wij zullen zien of dit document voor het jaar
2015 nog enige waarde heeft.
Het zijn vooral kritische kanttekeningen waarin wij onze zorg uitspreken. Zorg over het raads‐
programma, zorg over de lastendruk van de inwoners, zorg over de gemakkelijkheid waarmee
bezuinigingen mogelijk te niet worden gedaan. Maar het is wel noemenswaardig dat het dit college
toch gelukt is om een sluitende begroting te maken. We zullen echter zien wat er aan het einde van
2015 nog van die sluitende begroting en het positieve resultaat over is.
We hopen dus dat er nog wat ruimte over zal zijn voor nieuw beleid. We willen hier samen met raad
en college mee aan de slag!

Bladel, 6 november 2014
Pauline Hospel en John Adams
VVD‐fractie gemeente Bladel.
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