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Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2019
Inleiding
Voor ons ligt weer een lijvig document. Lijvig, en toch beleidsarm. Het raadsprogramma is hierin na‐
melijk nog niet verwerkt. Ons wordt daarom het verzoek gedaan om pas bij de perspectiefnota, dus
voorjaar 2019, het uitgewerkte beleid te amenderen en te komen met eventuele maatregelen. Dit
zullen wij bij deze beschouwingen dan ook niet doen, wij zullen ons zoals gevraagd beperken tot be‐
schouwingen, mogelijk aangevuld met enkele moties van andere raadsfracties.

Blijven we op lange termijn nog wel solide?
Uit de begroting blijkt dat Bladel een financieel solide gemeente is. Dat is mooi. We zien bij andere
kleinere gemeenten vaak een minder florissant plaatje. Maar blijven we wel zo financieel solide? De
septembercirculaire (overigens niet meegeno‐
men in dit agendapunt, maar geagendeerd als
mededeling) laat een minder positief geluid
horen en daar moet wel degelijk rekening mee
worden gehouden. En dan natuurlijk nog het
ambitieuze raadsprogramma wat wij op 20 sept.
jongstleden hebben vastgesteld. Het raadspro‐
gramma is in deze begroting nog niet verwerkt.
Maar welke financiële consequenties heeft dit?
Laten we hopen dat de positieve stemming bij
deze begroting niet slechts de kop in het zand steken is.

Jeugdhulp
Een belangrijk punt waar we ons zeker op zullen moeten gaan focussen in de komende periode, is
inzoomen op structurele kostenbeheersing bij jeugdhulp. De kosten zijn het afgelopen jaar enorm
gestegen, dat staat niet meer in verhouding tot het begrote bedrag. En de verwachting is ook dat de
kosten blijven stijgen. Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van de verschillende vormen van
jeugdhulp is immers ook enorm toegenomen ten opzichte van de start in 2015. Gaan we werken met
budgetplafonds, zoals bij de gemeente Eindhoven? Of gaan we om te beginnen bezuinigen op het
onderdeel bedrijfsvoering?
In 2019 loopt het contract met Combinatie Jeugdzorg af. Via Combinatie Jeugdzorg zijn generalisten
in dienst van onze gemeente. Is dit wenselijk? Of kan de gemeente beter zelf generalisten in dienst
nemen? Momenteel gaat er net zo veel geld naar bedrijfsvoering voor Jeugdzorg als nar de kinderen
en jongeren zelf.
Naar de mening van de VVD Bladel kan dit beter. Onze jeugd heeft recht op de juiste zorg en hulp,
niemand mag tussen het wal en schip vallen. Hoe we er samen voor zorgen om deze zorg te kunnen
leveren tegen redelijke budgetten is iets waar we op korte termijn goed naar zullen moeten kijken.
VVD Bladel wil vooral streven naar structurele effecten. Nemen we maatregelen om te bezuinigen, of
trekken we structureel juist meer geld uit voor jeugdhulp? En wat is het lange termijn effect als we
op dit vlak niet zouden gaan bezuinigen? De kosten zijn vorig jaar met 700.000 euro overschreden.
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Ter verduidelijking: deze kosten zijn hoger dan de beoogde kosten voor de MFA in Hapert, die is
namelijk berekend op 600.000 euro per jaar. Iets om over na te denken. En misschien ook iets om
keuzes in te moeten maken. Ook voor de gemeente geldt: je kunt het geld maar één keer uitgeven.
Daarnaast vraagt de VVD zich af of het correct is dat de gemeente Bladel niet in aanmerking komt
voor het fonds tekortgemeente jeugd en WMO. Heeft de gemeente energie gestoken om hiervoor in
aanmerking te komen? Mogelijk kan de portefeuillehouder dit toelichten.

Multifunctionele accommodatie in Bladel
Wat nog niet is verwerkt in deze begroting, is het onderzoek naar Den Herd. Want willen we er bijv.
dan nog een nieuwe MFA bij? Als de nieuwe centrumvisie en onderzoek naar Den Herd uitwijzen dat
het misschien interessant is dat Den Herd naar de mèrt verhuist, hebben we er nog een financieel
gedrocht bij. Kan onze financieel solide gemeente dit dan ook daadwerkelijk aan? Blijven we dan nog
steeds financieel solide? En houden we er met z’n allen ook rekening mee dat gebruikers van Den
Herd al minimaal 10 jaar wachten op verbouwing, noodzakelijke aanpassingen en verbetering? Dat
diezelfde gebruikers mogelijk nu nog een lange tijd moeten wachten op nieuwbouw, met alle gevol‐
gen van dien?
Het CDA heeft naar aanleiding van een brandbrief van één van de gebruikers afgelopen februari nog
haar zorgen geuit over de vertraging die de geplande verbouw van Den Herd opliep. Dit was toen
vooral voor het CDA al onwenselijk, maar met de vorming van de nieuwe coalitie is dit misschien ge‐
parkeerd, omdat nogmaals werd ingezet op onderzoek naar nieuwbouw. De VVD zal dan ook kritisch
blijven kijken naar de ontwikkelingen rondom Den Herd, of het nu nieuwbouw of verbouw wordt. De
gebruikers hebben inmiddels wel recht op duidelijkheid en snelheid.

Energietransitie
Op het gebied van energietransitie ligt er in de gemeente Bladel ook nog een uitdaging. We moeten
hierbij zeker ook denken aan opslag en transport. En blijven we vasthouden aan het leggen van de
focus op zonne‐ en windenergie, of gaan we mee met de provinciale inzet op waterstofgas? Gaan we
mee in deze ontwikkeling, door bijvoorbeeld bij de WVK de auto’s op waterstof te laten rijden, en in
de Kempen het eerste watertofgas‐tankstation op te richten? En waarom is onze gemeente niet
aangesloten bij De Groene Zone? Aan dit initiatief nemen 12 van de 21 regio‐gemeenten deel. Met
dit initiatief kunnen onze inwoners zonnepanelen plaatsen zonder diep in de buidel te hoeven tasten.
Graag horen wij waarom Bladel niet als 13e gemeente is aangesloten. Het zal namelijk zeker bijdra‐
gen om onze gemeente energieneutraal te krijgen! VVD Bladel verwacht – afhankelijk van het ant‐
woord van de portefeuillehouder – van het college dat zij op z’n minst energie in een eventuele aan‐
sluitmogelijkheid steekt.

Woonlasten en toeristenbelasting
Voor het komende jaar zullen de totale woonlasten voor de inwoners met 2% dalen. Hiermee is VVD
Bladel uiteraard zeer tevreden en wij streven er naar om deze trend ook structureel vast te houden.
Maar naast de daling van de woonlasten voor de inwoners, krijgen onze ondernemers in de recrea‐
tieve sector te maken met een wijziging op het gebied van toeristenbelasting. De VVD onderschrijft
het belang van deze aanpassing. Toch willen wij aan de portefeuillehouder vragen of deze wijziging
ook tijdig is gecommuniceerd aan de ondernemers. Daarnaast wil de VVD graag weten of de toeris‐
tenbelasting ook daadwerkelijk wordt ingezet voor recreatieve voorzieningen. Kan de portefeuille‐
houder toelichten waar dit geld voor zal worden ingezet?

Ambities en kosten
VVD Bladel vindt dat de beleidsarme begroting, die helaas negatiever uitvalt door de septembercircu‐
laire, minder jubelend is dan het college doet voorkomen. Het raadsprogramma bevat veel ambities,
die ook geld kosten. Wij gaan er van uit dat het college bij de perspectiefnota in het voorjaar een
reëler beeld kan schetsen dan wat naar de mening van de VVD nu het geval is.
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Communicatie
En dan nog een opmerking over de informatievoorziening: VVD Bladel kan in de beknopte weergave
van de begroting in de infographic zeer waarderen. Dit geeft in één oogopslag een goed beeld. Het is
wel prettig als het in de infographic gegeven beeld dan ook één‐op‐één is terug te vertalen naar de
begroting zoals die voorligt. Mogelijk dat hier volgende keer iets meer duidelijkheid over kan worden
gegeven. Daarnaast wordt in de lijvige begroting vaak hetzelfde meerdere malen geschreven, soms
op een net andere manier. Het document zou aanzienlijk leesbaarder zijn als delen van paragrafen
niet herhaald worden. De VVD hoopt dat hier in de toekomst wat meer rekening mee gehouden kan
worden, zodat de begroting voor iedereen een goed leesbaar document wordt.

Bladel, 8 november 2018
Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
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