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Algemene Beschouwingen bij de Perspectiefnota 2018
De perspectiefnota is een uitgebreid, overzichtelijk rapport, waarin wij natuurlijk met
tevredenheid het coalitieakkoord terug hebben kunnen lezen. Een coalitieakkoord
met als titel ‘Samen doen!’, vol ambities, en gericht op een gezonde gemeente die
we in de toekomst nog mooier, sterker en beter willen maken.
Hiervoor wordt niet alleen bestaand beleid doorgezet, maar ook nieuw beleid
voorgesteld op een veelheid van onderwerpen. Het gaat er daarbij om Bergeijk
leefbaar, veilig, zorgzaam en duurzaam te houden.
Levendige kernen
Om een dorp levendig te houden is het belangrijk dat mensen er willen (blijven)
wonen en werken en dat ze daartoe ook de mogelijkheden krijgen. De voorzieningen
moeten op niveau zijn, de zorg toereikend, de leefomgeving gezond, het
ondernemersklimaat aantrekkelijk en het woningaanbod passend. Stuk voor stuk
belangrijke onderwerpen waaraan door het College ruim aandacht wordt besteed.
We hebben dan ook slechts enkele opmerkingen op deze perspectiefnota.
Goede zorg (in eigen dorp)
De VVD gelooft in de kracht van het individu, maar ook van de samenleving. Buren,
familie, vrienden hebben een belangrijke rol in onderlinge zorg voor elkaar. Maar de
gemeente heeft hierin vanzelfsprekend een grote verantwoording. En die wordt dan
ook genomen. Er wordt fors geïnvesteerd in het Sociale Domein. De VVD wil
enerzijds oog hebben voor wat mensen niet kunnen, maar anderzijds vooral de
nadruk leggen op wat mensen wél kunnen. Mensen die extra hulp nodig hebben,
kunnen daarop rekenen.
De jeugd heeft de toekomst en die moeten we steunen. Er wordt niet alleen fors
geïnvesteerd in de jeugdhulp van het Centrum voor Jeugd en Gezin (BB24), maar
ook door middel van een project weerbaarheid (BB19) en de uitbreiding van uren
voor de preventiemedewerker alcohol en drugs (BB23) willen we onze jeugd
ondersteunen.
Onderwijs is een belangrijk onderdeel van die toekomst en er is dan ook veel
aandacht voor de doorontwikkeling van het brede jeugdnetwerk (NB11). Het concept
IKC ondersteunen wij omdat wij dit zien als een belangrijke mogelijkheid om de
doorlopende leer- en ontwikkellijnen van kinderen te monitoren en vroegtijdig te
kunnen signaleren als er problemen zijn of dreigen te komen. Wel vinden we het
belangrijk te melden dat dit concept wat ons betreft uitgerold dient te worden over
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alle kernen, niet alleen op het Hof. En dat er wat ons betreft nog veel vragen zijn
betreffende doelstellingen, organisatie en verdere invulling. Vragen waarop wij hopen
zo snel mogelijk antwoord te kunnen krijgen van de betrokken partners.
We investeren in de gezondheid van eenieder. We vormen een sluitende aanpak
verwarde personen (NB14), we maken het Patersbos toegankelijk (NB15) en we
investeren in beweegvoorzieningen (NB16), we promoten het concept positieve
gezondheid en ondersteunen basisscholen bij de themaweek over gezonde voeding
(NB12).
Wij zijn van mening dat de Kattendans dusdanig gerenoveerd dient te worden dat het
als sociaal-cultureel centrum gebruikt kan blijven worden door verenigingen en als
theaterzaal. Hierin is overleg met de gebruikers en verenigingen onontbeerlijk. We
zullen het dossier met veel aandacht blijven volgen, maar we begrijpen dat het nu
een Pro Memorie post is.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is belangrijk punt gedurende de komende periode. Er is al eerder
ingezet op de vervanging van straatverlichting door LED lampen (BB08), maar zijn
nog veel grote stappen nodig om Bergeijk energieneutraal te maken. We zijn heel
enthousiast over het voornemen om een groot bedrag beschikbaar te stellen voor
BErgeykENERGY (NB 08). Niet alleen voor de gemeente, die ons inziens een
voortrekkersrol heeft om bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen zo snel mogelijk
energieneutraal te maken, maar ook voor particulieren en bedrijven. Op deze manier
kan iedereen investeren in duurzame ontwikkeling, levert het lagere lasten op en
geeft het een positieve impuls aan onze leefomgeving.
Veiligheid en handhaving
Het is belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in hun eigen huis, hun buurt, hun
dorp. Veiligheid (in alle opzichten) is één van de speerpunten van de VVD en daar
willen wij ook fors in investeren. Allereerst in de verkeersveiligheid: Wij zetten in op
veilige fietspaden tussen alle kernen, en met name op de routes die onze kinderen
fietsen van en naar scholen en verenigingen. Die fietspaden gaan voor ons vóór op
recreatieve fietspaden of de completering van het snelfietspad. Met diezelfde
gedachte willen wij ook dat er de maatregelen genomen worden op de
Runderbochten en de Berkterbeemden (NB19).
Behalve de verkeersveiligheid, is voor ons ook de strijd tegen criminaliteit en
handhaving heel belangrijk. We zijn dan ook verheugd met de nieuwe beleidspunten
voor wat betreft het Kempen Interventie Team (NB29) en het aantrekken van een
projectleider Ondermijning (NB30). De totale bijdrage (zo’n € 15.000) vinden we zelfs
aan de lage kant. Bij gebleken succes, zouden wij dit bedrag wel naar boven willen
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bijstellen, daar georganiseerde criminaliteit in Brabant een serieus probleem is.
Vraag is dus ook: na de eerste inzet, zoals beschreven, wanneer is er een evaluatie
gepland om dit team eventueel uit te breiden?
Economie
Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor onze lokale economie. Wij zijn dan ook blij
met de investeringen hierin door middel van de aanpassing van de beleidsvisie dagen verblijfsrecreatie (NB01) en de knelpunteninventarisatie van de recreatieve
fietspaden (NB03).
We zijn van mening dat een levendig centrum niet alleen goed is voor de inwoners
van Bergeijk, maar ook voor het toerisme en daarmee voor de lokale economie. We
ondersteunen de Centrumvisie, maar hebben ook zeker oog voor de ondernemers in
de aanloopstraten. Het instellen van het transformatiefonds juichen wij toe (NB 06)
evenals het onderzoek naar behoeften bedrijventerreinen (NB04).
Financiën
Deze perspectiefnota dient als basis voor de begroting 2019. Helaas laat het huidige
financiële beeld voor 2019 een negatief resultaat zien, wat vooral veroorzaakt wordt
door eenmalige lasten. Daarnaast staan er nog een aantal majeure posten in de
perspectiefnota als pro memorie vermeld. Daar kan de VVD op dit moment mee
leven, maar we verwachten dat deze posten ingevuld zijn door redelijke aannames
bij de begroting 2019.
Zoals gezegd is deze perspectiefnota een mooie vertaling van een nieuw
coalitieakkoord vol ambities. En deze ambities kosten veel geld. Toch vragen wij het
College om over een paar maanden een sluitende begroting 2019 te presenteren.
Het is goed te merken dat er steeds meer gezocht wordt naar en tijdig geanticipeerd
wordt op samenhang in projecten, zoals bijvoorbeeld de omgevingswet en de BORA.
Voor de VVD is een kloppend huishoudboekje van het grootste belang. In het
coalitieakkoord hebben wij afgesproken om de belastingen niet onnodig te verhogen.
En wij zijn er in deze fase niet van overtuigd dat verhogingen daadwerkelijk nodig
zijn. Om de begroting sluitend te krijgen, zouden we ook moeten kijken hoe we onze
uitgaven kunnen verminderen. We kunnen ons afvragen:
-

Kunnen we een deel van onze ambities en plannen uitstellen? Moet het
allemaal meteen?
Kunnen we een deel van onze ambities en plannen versoberen? Kan het op
een andere manier?
Kunnen we het beleid op een andere wijze uitvoeren, effectiever en
efficiënter?
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-

Kunnen we investeringen over meer jaren uitsmeren en dus het
investeringsbedrag verlagen?
Kunnen we minder storten in diverse bestemmingsreserves?

Voor VVD Bergeijk is een verhoging van de belastingen een laatste redmiddel en
vooralsnog niet aan de orde.

VVD-fractie Bergeijk
Ineke Bergmans, Twan Jansen
26 juni 2018

