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Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2018
Vanuit het college en de ambtenaren heeft de gemeenteraad ook dit jaar weer een begroting voor
het komende jaar mogen ontvangen. Omdat het volgend jaar een verkiezingsjaar is, is deze begroting
relatief beleidsarm. Daar komen we zo nog even op terug, want de VVD vindt dat beleid op het
gebied van glasvezel, wat nu nog in de begroting ontbreekt, wel zou mogen worden toegevoegd.
De VVD realiseert zich dat de periode tussen maart en het zomerreces op politiek vlak een behoorlijk
hectische is geweest. De oude coalitie is gevallen in maart en voordat er meer duidelijkheid was over
een nieuwe waren we weer enkele maanden verder. De nieuwe coalitie heeft uitgesproken om het
raadsprogramma, dat er nog ligt verder uit te voeren, met als uitzondering de plannen voor de MFA
Hapert. De VVD realiseert zich ook dat hierdoor uitkomsten in de begroting soms net iets anders uit
kunnen vallen dan aanvankelijk verwacht. Dit hebben wij ook al aangegeven bij de perspectiefnota.
De VVD zoomt daarom als eerste in op de plannen rond de MFA in Hapert. Het is geen geheim dat de
VVD nooit een voorstander is geweest van de tot een onmogelijke hoogte gestegen kosten voor de
aanleg van de beoogde MFA. Het leek een prachtig alternatief: een MFA in de monumentale kerk.
Maar er werd steeds meer bij gehaald en de kosten rezen de pan uit. De VVD heeft al jaren getracht
een halt toe te roepen aan deze ontwikkelingen. Helaas hebben wij hiervoor nooit gehoor gekregen
bij het oude college en coalitie; de VVD voelde zich niet gehoord. Met de nieuwe coalitie hebben we
bereikt dat de plannen, de kosten en de alternatieven goed worden onderzocht.
De VVD staat volledig achter het gegeven dat in de begroting het beschikbaar gestelde bedrag wel is
gereserveerd. Want Hapert heeft, net als alle kernen van onze gemeente, goede en voldoende
voorzieningen nodig. Wij zijn overtuigd dat het college in het eerste kwartaal van 2018 dan ook zal
komen met een goed onderbouwd en haalbaar plan, dat aan het Centrum van Hapert recht zal doen
en dat ook voor een breed draagvlak in de raad, bij de gebruikers en bij de inwoners van Hapert zal
zorgen. Wij zijn er van overtuigd dat er uiteindelijk een beter plan komt dan wat er lag. De VVD heeft
opgevangen dat de VHP voornemens is een amendement in te dienen voor wat betreft de uitvoering
van het nog nieuw op te stellen plan. De VVD is voornemens om dit amendement ¹) te steunen. De
tekst doet meer recht aan de te verwachte uitvoering en met de nieuwe tekst wordt ook het hele
Centrum van Hapert betrokken bij het plan.
Net als vorig jaar is ook dit jaar de Egyptische Poort in dezelfde vergadering behandeld als de Begro‐
ting 2018. Misschien toeval, maar ook dit keer wil de VVD graag aan het college meegeven, dat er
gestreefd moet worden om dit plan kostenneutraal te realiseren en – mooier nog – misschien zelfs te
zorgen voor een opbrengst. Helaas heeft de VVD tegen het amendement moeten stemmen, omdat
ook wij het niet eens waren met de uitleg van sommige fracties over de kostenneutraliteit. De VVD is
het volledig eens met de uitgangspunten in de oorspronkelijke motie, maar is het niet eens met de
kaderstellende zonering en uitleg van kostenneutraliteit. Jammer.
Begroting en meerjarenperspectief sluiten af met een positief resultaat. Dat is mooi. Wij vragen ons
dan wel af waarom de OZB verhoogd gaat worden met 0,8% (vertaald is dat ruim € 30.000 extra in‐
komsten). Dat, terwijl de WOZ‐waarde van de huizen in onze gemeente ook al stijgen met gemiddeld
1,9% (vertaald is dat ruim € 70.000).
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Dit is een mooie inkomstenbron voor de gemeente, terwijl we er zonder deze extra inkomsten toch
al riant voor staan. Bovendien wordt in de tekst van de begroting aangegeven ‘dat we flexibel en
adequaat moeten reageren op veranderende omstandigheden, zonder dat dit meteen moet worden
vertaald naar lastenverzwaring voor burgers en ondernemers’. Dus graag een goede onderbouwing
van deze – in onze ogen overbodige – stijging. De VVD overweegt om voor het schrappen van de
inflatiecorrectie een amendement in te dienen. Graag vernemen wij van de andere fracties of zij mee
willen gaan in deze verlaging, uiteraard afhankelijk van de beantwoording door de portefeuillehou‐
der.
Vanuit de AED‐werkgroep in Bladel heeft ook de VVD een brandbrief ontvangen over de belabberde
toestand van een aantal AED’s in onze gemeente. De VVD is van mening dat AED’s, mits op de juiste
manier gebruikt, levens kunnen redden. Ook de VVD zet namelijk gezondheid op nummer 1. Echter,
het ongefundeerd geld beschikbaar stellen mag niet het uitgangspunt zijn. We moeten zorgen voor
een goede onderbouwing van de kosten voor herstel, onderhoud en aanvullende apparaten, en we
moeten zorgen dat er een structurele basis is voor onderhoud van deze AED’s. Daarnaast moet er
een goede afstemming zijn over de aanrijtijden van de ambulances. Wij vragen dan ook aan het
college om te onderzoeken hoe het onderhoud van de levensreddende AED’s en levensreddende
aanrijtijden beter op elkaar kunnen worden afgestemd, waarbij bij aanrijtijden natuurlijk breder
moet worden gekeken dan alleen de koppeling met de AED’s. Wij willen daarvan graag een goede
functionele en financiële onderbouwing, alvorens hiervoor budget beschikbaar te stellen.
De VVD stemt in met de verhoging van de kosten van de leges zoals voorgesteld, nl. om deze gelijk te
trekken aan die in de andere Kempengemeenten in het samenwerkingsverband met de VTH. Hoewel
de kostenstijging op verschillende vlakken exorbitant is, realiseert de VVD zich ook dat de voorheen
gehanteerde tarieven (soms zelfs 0) niet realistisch zijn en zeker niet kostendekkend.
Hoewel we in 2014, bij aanvang van de nieuwe raadsperiode 2014‐2018 hebben uitgesproken een
100% dekking voor glasvezel te willen hebben, is toch door het vorige college besloten om slechts te
faciliteren voor het buitengebied. En natuurlijk is het goed dat zij nu gebruik kunnen maken van snel
internet. Wij zullen de laatsten zijn om dit tegen te spreken. Maar de VVD vindt dat ook de inwoners
in de kernen de keuze moeten hebben om zich aan te sluiten op glasvezel. De monopoliepositie van
Ziggo, en in mindere mate ook KPN moet kunnen worden doorbroken door aanleg van glasvezel door
een onafhankelijk partij. Wij roepen het college daarom met een motie ²) op om in gesprek te gaan
met partijen die dit mogelijk kunnen maken en vragen het college om hier binnen afzienbare tijd te
komen met een financiële onderbouwing.
Graag verneemt de VVD van de portefeuillehouder hoe de communicatie met de Centrummanager
van Bladel verloopt betreffende de uitrol van gratis WiFi in het Centrum van Bladel. Is dit project
inmiddels aangehaakt op de € 120 mln. die beschikbaar wordt gesteld door de Europese Unie? Deze
subsidie geldt overigens voor alle kernen, niet alleen voor Bladel. De VVD heeft daarom een motie ²)
voorbereid om ook de uitrol van gratis WiFi mogelijk te maken in alle kernen van onze gemeente,
mits de subsidie tijdig wordt aangevraagd.
De VVD is blij met een structureel positief sluitende begroting en een bijpassend duurzaam financieel
evenwicht. Uiteraard zullen wij instemmen met deze begroting. Wij hopen van harte dat dit huis‐
houdboekje na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 eveneens goed zal worden beheerd
en dat nieuw beleid alleen wordt vastgesteld na goede financiële afwegingen.
Fractie VVD Bladel
Pauline Hospel en John Adams
9 november 2017
¹) Het door ons gesteunde amendement van de VHP is met een meerderheid aangenomen.
²) De beide moties van de VVD zijn in volledige unanimiteit aangenomen.
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