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ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE PERSPECTIEFNOTA 2019
Voor ons ligt de Perspectiefnota. Een nota op wel een héél hoog abstractieniveau, waarover we
naar de mening van de VVD ook niet anders dan op hoog abstractieniveau kunnen praten. Grote
delen van het coalitie‐akkoord en van het nog op te stellen raadsprogramma zijn nog niet opgeno‐
men in deze Perspectiefnota. Daarnaast is het een voortgang van het reeds bestaande beleid, wat
mogelijk nog veranderd gaat worden. Omdat er nog veel wijzigingen zullen komen, is het daarom
moeilijk om nu al bij voorbaat amendementen of moties in te dienen op dit vlak. Wij hebben dit
zorgvuldig overwogen en zullen hiermee – indien nog niet opgenomen en derhalve nodig – op
terugkomen bij de begrotingsbehandeling.
De VVD geeft echter wel haar mening over de Perspectiefnota. Deze mening zullen wij bij uitwerking
van het raadsprogramma en tijdens de begrotingsvergadering indien nodig ondersteunen. En zoals al
gezegd, indien nodig met amendementen of moties. Met de juiste onderbouwing hopen wij dan ook
collega‐raadsleden over de streep te kunnen trekken.
Omdat het is vastgesteld in het coalitie‐akkoord, verwacht de VVD dat er op korte termijn uitvoering
gegeven zal worden aan de MFA in Hapert. De VVD is altijd van mening geweest, en zal ook altijd van
mening blijven, dat het anders en beter kan dan in de voorgenomen plannen. De VVD zal er dan ook
strak op toezien dat het voorgenomen maximaal te besteden bedrag ook écht het maximale bedrag
zal zijn. De VVD vraagt het college om de raad op korte termijn te voorzien van:
‐
‐
‐

Een overzicht van alle te maken kosten;
Een overzicht van alle baten, en hoe het college deze baten verwacht te realiseren;
Een exploitatie van de nieuwe MFA.

Daarnaast verzoeken wij het college om een heldere en weloverwogen afweging te maken op welke
manier zal worden aanbesteed. Dit kan 'design & build' zijn, waarbij een vast bedrag wordt genoemd,
of aanbesteding bij bestek. Hierbij moet rekening worden gehouden met een mogelijk aanzienlijke
kostenoverschrijding. Wij verwachten dan ook dat ongeacht welke afweging wordt gemaakt, het
college ons kan voorzien van een duidelijke toelichting waarom.
De VVD verwacht met de in april beklonken nieuwe coalitie‐afspraken, dat naast de MFA Hapert ook
nog een exorbitant bedrag gemoeid zal zijn met een eventuele realisatie van een nieuwe MFA in
Bladel. De VVD heeft geluisterd naar de gebruikers van het huidige C.C. Den Herd en is daarom van
mening dat een nieuwe MFA niet in het belang is van de gebruikers. Zij melden, de voorkeur te geven
aan een upgrade van de huidige locatie. Hiervoor is inmiddels een kostenraming gemaakt en er kan
spoedig worden begonnen met de verbouwing en verduurzaming. Hoe kijkt het college hier tegen‐
aan? Laten we de gebruikers nogmaals jarenlang wachten?
De VVD merkt op dat voor realisatie van 100% verglazing in de gemeente Bladel niets is opgenomen
in de Perspectiefnota. Wij hebben overwogen om voor de aanleg van glasvezel een amendement in
te dienen bij deze Perspectiefnota. Maar vanwege het ontbreken van veel nieuw beleid overwegen
wij om dit nu niet te doen, maar hier op een later tijdstip op terug te komen. De VVD is namelijk van
mening dat hier wel degelijk een bedrag voor gereserveerd zal moeten worden. De hoogte van het
bedrag is momenteel niet in te schatten. Wij zijn voornemens om hier tijdens de vaststelling van het

Raadsprogramma en bij de behandeling van de Begroting 2019 op terug te komen. Wij horen graag
van het college of het reserveren van een bedrag voor glasvezel tot de mogelijkheden behoort.
De VVD wil dat in de begroting ook budget wordt opgenomen om op korte termijn maatregelen te
nemen om vracht‐verkeersbeperkende maatregelen te nemen in met name de kleine kernen. Dat de
inwoners overlast ervaren van vrachtverkeer dat slechts op doorreis is, waarbij dus geen sprake is
van bestemmingsverkeer, is evident. Dat routeplanners de kernen kunnen omzeilen zodra duidelijke
en geldige verbodsborden worden geplaatst om dit vrachtverkeer om te leiden is ook bekend. Hier‐
mee zal het leefklimaat van de inwoners van onze kleine kernen aanzienlijk kunnen verbeteren. Wij
verzoeken het college om ons zo spoedig mogelijk te informeren over eventuele kosten, zodat wij in
het Raadsprogramma en bij de behandeling van de Begroting 2019 hiervoor een afweging kunnen
maken.
Zoals ook al vermeld bij de Jaarrekening 2017, is de VVD van mening dat we de kosten van jeugdhulp
goed tegen het licht moeten houden. Bezuinigen ja, maar niet ten kosten van de hulp die de
jongeren nodig hebben. Mogelijk kan een ander inkoopbeleid er toe bijdragen dat er een gezondere
financiële situatie ontstaat in Bladel en in de andere Kempengemeenten.
Voor wat betreft de verduurzaming van Bladel staat de VVD positief tegenover een verhoging van het
budget voor inwoners die hun huis willen verduurzamen, alsmede het te reserveren bedrag per in‐
woner om gemeentebreed te verduurzamen. Omdat we op dit moment niet kunnen inschatten of
deze verhogingen reëel zijn en in verhouding staan tot de rest van de budgetten in de aankomende
begroting, willen we wachten met het toekennen van deze bedragen.
In de Perspectiefnota staat expliciet vermeld dat “er structurele ruimte is voor nieuw beleid van de
nieuwe Raad”. Wij zullen deze ruimte dan ook graag op een positieve en constructieve manier willen
benutten. Het structurele overschot bedraagt 522.000 euro. Bij het toekennen van een groot deel
aan het verduurzamen – hoe belangrijk ook – moeten we zeker weten dat de middelen niet op ander
vlak – zoals bijvoorbeeld voor glasvezel – moeten worden ingezet. En de vraag aan het college is van‐
zelfsprekend: is de 522.000 overschot voldoende om alle PM‐posten en gewenste extra’s te dekken?
De VVD vindt dat de Perspectiefnota slecht is vast te stellen vanwege het ontbreken van zo veel
beleid. Wij stemmen in met het document, maar dan wel met de kanttekening dat wij tijdens de be‐
handeling van de Begroting 2019 stevig gaan inzetten op een compleet beleid, een helder totaal‐
plaatje.
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