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ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2017
Ook dit jaar heeft de VVD weer met zorg het pagina’s dikke document gelezen, waarin voor
het komende jaar, en ook de daarop volgende jaren, een berekening is gemaakt voor de
inkomsten en uitgaven van onze mooie gemeente. Een mooie gemeente, waar volop
gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Een gemeente om trots op te zijn, een
gemeente waar mensen zich veilig kunnen voelen. Het College heeft inmiddels het grootste
gedeelte van ons raadsprogramma verwerkt in de begroting, en daar is de VVD blij mee. Het
College en ook het Ambtelijk apparaat verdienen hiervoor een pluim. Maar er zijn voor de
VVD nog wel wat hobbels en uitdagingen.
De VVD wil dat de inwoners volop kunnen genieten. Ook als deze inwoners al dan niet
langdurig beperkt zijn – en noodgedwongen aanspraak moeten maken op één van de
onderdelen van het Sociale domein – wil de VVD dat de inwoners ook daadwerkelijk de zorg
of ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De VVD wil dat de inwoners de stap naar de
gemeente durven te maken en dat zij niet met een kluitje in het riet worden gestuurd. In het
voorgaande jaar heeft de gemeente een exorbitant bedrag van ruim 750.000 euro
overgehouden aan de uitkering in de sectoren Jeugd, Participatiewet en WMO. Natuurlijk is
het voor de gemeente in het begin aftasten geweest van de mogelijkheden en
onmogelijkheden. Maar de VVD ziet ook in de komende jaren de reserve Sociaal Domein
groter worden. De VVD vindt het niet te verantwoorden naar deze groep kwetsbaren en hun
naasten, die vaak ook hun mantelzorgers zijn. Natuurlijk is het belangrijk dat de gemeente
zich beperkt tot de zorg die daadwerkelijk nodig is. Maar doe dat dan ook. Het verdient niet
de schoonheidsprijs als de gemeente geld overhoudt, en inwoners te horen krijgen dat
bijvoorbeeld hun huishoudelijke hulp met uren wordt teruggeschroefd, of helemaal wordt
geschrapt. Geef hen de zorg die ze toekomt, en stop dit geld niet in stenen. Niet in Bladel, en
ook niet in Hapert. En voorkom dat we een sluitende begroting of positief uitvallende
jaarrekening hebben ten koste van voorzieningen in het sociale domein.
Terugkomend op die stenen: De VVD is blij dat de gemeenteraad zojuist heeft gekozen om
de keuzenota voor aanpassingen aan Den Herd vast te stellen. Hiermee geven College en
gemeenteraad aan dat een bestaande ruimte met de nodige aanpassingen ook
buitengewoon goed kan voldoen aan de eisen voor samenhang in het Sociale Domein. Wat
zou het mooi zijn als ze zich dit ook eens zouden realiseren voor de kern Hapert. Nu kan het
nog, nu kunnen we die pas op de plaats nog maken. De gebouwen zijn er al, en zijn nog
prima te upgraden. Zowel Den Tref, Het Palet, de Kloostertuin als de Sporthal. Scheelt ook
weer kapitaalvernietiging, doordat we geen gebouwen slopen die nog niet rijp zijn voor de
sloop. Gaan we nou echt een bedrag van 15 miljoen of meer investeren in een aantal
gebouwen, die zogenaamd één geheel gaan vormen? De VVD blijft van mening dat dit een

olifant is in de porseleinkast, een veel te grote broek voor een kleine kern van onze ook niet
zo heel grote gemeente. We kunnen op dit onderdeel dan ook niet instemmen met de
begroting. Wij vragen ons wel af waar de voor 2017 begrote 1,6 miljoen euro daadwerkelijk
aan wordt besteed. Misschien kan de portefeuillehouder dit nog toelichten, wie weet komen
we wel tot andere inzichten. We zullen het plan MFA Hapert tijdens de volgende
commissieronde wederom behandelen. Ook hier zullen we wederom kritisch zijn. We gaan
daarom bij deze beschouwingen minder in op de details, dat zullen we in de eerstkomende
commissievergadering Inwoners gaan doen.
De VVD vraagt het ambtelijk apparaat om de gemaakte en de te maken kosten voor de MFA
Hapert (maar dit geldt uiteraard ook voor andere onderwerpen) duidelijk en transparant
weer te geven in de jaarrekening en begroting. Wij willen een helder beeld krijgen en dit
kunnen vertalen naar de inwoners. De versnippering in onderdelen en verkapte
omschrijvingen zorgen ervoor dat wij geen zorgvuldige afweging kunnen maken.
Verrassingen als aankoop van een kerk, waarmee wij vorig jaar al zouden hebben ingestemd
kunnen wij namelijk niet terugvinden in de vorige begroting. Een transparantere
uiteenzetting van budgetten zou deze misvattingen en miscommunicatie kunnen beperken
of zelfs voorkomen.
Naast de diepte‐investeringen in Hapert hebben we ook nog het jarenlang slepende plan
Egyptische Poort braak liggen, een plan waar naarstig gezocht moet gaan worden naar een
invulling. Dit hebben we zojuist behandeld in deze raadsvergadering. Nog steeds staat dit
project in de begroting als beoogd winstobject. Is dit nog wel reëel? Met alle verwachte en
onverwachte kosten en opnieuw beginnen van het plan, kunnen we dan nog daadwerkelijk
spreken van winst? Zeker nu weer extra gronden zullen worden aangekocht, lopen we meer
risico. Later zal blijken of dit verantwoord was. Ook hier zullen we kritisch zijn en blijven op
het vervolgproces.
In de begroting wordt het voorstel gedaan om de OZB extra te verhogen met 1,93 %,
bovenop de inflatiecorrectie van 0,85 %. Dit om de verliezen van inkomsten van
toeristenbelasting te compenseren. De VVD vindt dit appels met peren vergelijken. Op het
moment dat er op één gebied inkomsten verloren gaan, wil dit niet per definitie zeggen dat
de huiseigenaren in onze gemeente dit gat moeten gaan dichten. Wij zijn blij dat de
september‐circulaire positief uitvalt dit jaar, en dat we daarom zonder problemen de
verhoging van 1,93 % mogelijk kunnen schrappen, zonder daar een financiële tegenprestatie
voor te zoeken. Hiervoor dient de VVD samen met CDA, Pro5 en VHP een amendement in.
Toch is de VVD van mening, dat het aanvankelijk gedane voorstel in de begroting onmogelijk
is. De VVD had liever gezien dat bij verminderde inkomsten van toeristenbelasting, ook de in
dat onderdeel thuishorende uitgaven zouden worden beperkt. Dit in plaats van opvoeren
van belastingen op een heel ander vlak. Appels met appels……
Hoewel de VVD het fenomeen Woonlasten heeft losgelaten, is de VVD wel van mening dat
de inwoners op het gebied van deze lastendruk niet onnodig worden opgezadeld met
onverwachte kostenverhogingen. De OZB zal zich mogelijk beperkten tot de inflatie (dit
moet nog blijken uit het amendement), maar helaas zijn de kosten voor de
afvalstoffenverwijdering nog niet bekend. Dat daar het één en ander staat te veranderen is
bekend. Er is een aanbesteding gedaan. Wij zullen hier tijdens de volgende commissieronde

op terugkomen. Wij hopen van harte niet voor grote verrassingen te komen staan, en hopen
dat de inwoners een plan met slechts een beperkte verhoging, of liever nog verlaging,
krijgen gepresenteerd.
De VVD is groot voorstander van een intensivering van de Kempensamenwerking. Hiervoor is
een jaar geleden de Kempencommissie in het leven geroepen. Een besluit van de
gemeenteraden van 5 Kempengemeenten. De Kempencommissie heeft het afgelopen jaar
inmiddels enkele bijeenkomsten gehad. Toch denkt de VVD dat het beter kan. De VVD
verwacht dat het College van Bladel zich voor de volle 100 % zal gaan inzetten om de
afspraken die in de Kempencommissie zijn gemaakt na te komen. De VVD verwacht ook dat
het College van Bladel de andere Kempencolleges zal motiveren om ditzelfde te doen.
Tijdens de laatste Kempencommissie is gesproken over het aanstellen van een
Kempengriffier. De VVD wil graag de evaluatie van de Kempencommissie afwachten,
alvorens daarvoor een bedrag te reserveren in de begroting. Indien alle 5 de
Kempengemeente besluiten om de Kempencommissie voort te zetten met een
Kempengriffier, dan wil de VVD hier op een later moment terug komen middels een
aanvraag voor een begrotingswijziging.
Overall is de VVD wel blij dat de begroting sluitend is, zelfs nu al het grootste gedeelte van
het raadsprogramma is ingevuld. Toch blijven we de realiteit niet uit het oog verliezen op de
zojuist genoemde onderwerpen. Er zitten voor de VVD nog te veel haken en ogen aan de
begroting, overwegend op het gebied van de MFA Hapert. Hierdoor is het voor ons op dit
moment lastig om in te stemmen met voorliggende begroting.
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