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Algemene beschouwingen bij de Begroting 2020
VVD Bladel zal de Algemene Beschouwingen op de Begroting voor 2020 kort houden. Wij hebben een
paar kritische kanttekeningen bij deze begroting. Niet alleen op specifieke onderdelen, maar ook op
hoofdlijnen. Ook zijn er uiteraard een aantal positieve punten te benoemen. Laten we daarmee
beginnen.
De VVD is blij dat de in deze meerjarenbegroting opgenomen boven‐trendmatige verhoging van de
OZB in 2021 en 2022 van 4% cumulatief zal worden geschrapt. De meevallende ‘septembercirculaire’
is hier debet aan. Dus deze meer rijksinkomsten redden hiermee de stokpaardjes van enkele partijen
in de coalitie. Gelukkig gaan deze stokpaardjes vooralsnog niet direct ten koste van de inwoners van
onze gemeente.
De VVD kan instemmen met de reeds ingezette jaarlijkse verhoging van de toeristenbelasting. Echter,
de VVD vindt het noodzakelijk dat de inkomsten vanuit de toeristensector dan ook daadwerkelijk
worden besteed aan de toeristensector. Wij vragen daarom aan het college om een overzicht te maken
waaraan de inkomsten vanuit de toeristische sector worden besteed. Een toerist in onze gemeente
heeft namelijk niets aan een MFA in Hapert of Bladel. De inkomsten moeten daar dan ook niet aan
worden besteed.
Om de lastendruk binnen onze gemeente gelijk te verdelen, achten wij het een prima initiatief om ook
de buitenlandse werknemers die tijdelijk op diverse locaties in onze gemeente wonen te laten
bijdragen. Dit zou in de vorm van forenzenbelasting kunnen, aangezien OZB of toeristenbelasting voor
deze doelgroep niet passend is. Wij ondersteunen daarom de motie van D66.
Voor de VVD Bladel is de MFA Hapert altijd een lastig onderwerp geweest. Hoge kosten, maar ook
bijvoorbeeld scheiding van kerk en staat hebben voor de VVD lange tijd gezorgd voor een tegenstem.
De VVD is van mening dat de kosten nog steeds erg hoog zijn, maar de presentatie van de plannen
hebben ons aangenaam verrast. Kost wat, maar dan heb je ook wat. Wij zullen wel toezien op goed
gemeenschappelijk gebruik en daarbij behorende goede exploitatie.
Lange tijd hebben wij hoge renteopbrengsten gehad van de NRE‐gelden. Lange tijd hebben wij deze
NRE‐gelden dan ook vast willen houden om die extra inkomsten veilig te stellen. Nu de deze gelden
vrijkomen en de rentepercentages zo laag zijn, vindt de VVD het te rechtvaardigen dat genoemde
gelden worden toegevoegd aan de ‘dekkingsreserve geactiveerde investeringen’ (deels gebruikt voor
de verplaatsing van Den Herd naar de markt) en de algemene reserve.
De transformatie in de jeugdhulp en GGZ vraagt nog de nodige aandacht, aangezien we erop toe
moeten zien dat de kosten van jeugdhulp beperkt gaan worden. Dit is een taak die we als gemeente
opgelegd krijgen, maar de motivatie om hieraan te werken moet vanuit onszelf komen. De VVD is dan
ook bereid om hier actief en vol vertrouwen aan mee te werken.
Energie‐neutraal zijn in 2025 zal enkel te bereiken zijn als we de nodige maatregelen nemen. De VVD
is het eens met het college om in eerste instantie in te zetten op verduurzaming van gemeentelijke
gebouwen waar de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de energie‐factuur. Op deze manier kan de
gemeente ook voordeel behalen aan de investeringen. Mocht hierna blijken dat het noodzakelijk is om
nog meer maatregelen te nemen, dan staat de VVD hier uiteraard voor open.
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Wederom wordt er een budget gevraagd voor onderzoeken in het plan Egyptische Poort. De VVD
vraagt zich af of deze onderzoeken nog niet hebben plaatsgevonden en zo nee, waarom dan niet. In
een eerder, vergevorderd stadium, had dit toch al gebeurd moeten zijn. Voor de VVD is het uitgangs‐
punt nog altijd dat het plan kostenneutraal moet zijn. En aangezien er een duidelijk te kort is aan
woningen in onze gemeente, vindt de VVD het noodzakelijk dat ook hier ingezet zal gaan worden op
woningbouw.
Hetzelfde geldt voor wat betreft de VVD bij de Groene Long. Ook dit zal een kostenneutraal plan
moeten gaan worden, waarbij de VVD woningbouw op deze interessante locatie niet uitsluit.
Een van de punten waar de VVD vooral haar zorg heeft, is de schuldquote van de gemeente, die een
enorme stijging laat zien vanaf 2019. Er wordt aangegeven dat dit komt door de voorgenomen
investeringen. Laat dit dan in ieder geval een noodsignaal zijn, dat we niet nóg meer kosten op ons af
laten komen. Ook de solvabiliteit en grondexploitatie nemen dramatisch snel af per 2019. Deze af‐
wijkende percentages zorgen bij de VVD voor vraagtekens en voor ernstige zorg, omdat we vrezen in
sneltreinvaart afstevenen op een financiële afgrond. Er wordt in de begroting aangegeven dat de cijfers
de financiële weerbaarheid en wendbaarheid weergeven. Maar hoe wendbaar of weerbaar we op
termijn zijn, wordt niet weergegeven in het document.
Al met al zal de VVD wel instemmen met de begroting, maar op grond van de laatstgenoemde zorgen
vragen we het college bij toekomstige investeringen en plannen beter de hand op de knip te houden,
en ervoor te zorgen dat we een financieel gezonde gemeente blijven.

7 november 2019
Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
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