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Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2019 -2022
VVD Bergeijk is van mening dat de grote kracht van de gemeente Bergeijk te vinden
is in de samenwerking. Samenwerking met de inwoners en bedrijven, samenwerking
in de regio en samenwerking binnen onze gemeenteraad. Wij geloven in ‘Samen
doen!’. En die samenwerking zullen we nodig hebben om onze toekomstvisie uit te
dragen: gaan voor een zelfstandig Bergeijk en behoud van de leefbaarheid in de
kernen.
De voorliggende begroting is een duidelijk leesbaar stuk, waarvoor dank. Het is de
eerste begroting van een nieuw college, waarin we kunnen lezen wat we het
komende jaar en de jaren daarna willen bereiken, hoe we dat aan willen gaan
pakken en wat dat gaat kosten. We vinden in die begroting naast het bestaande
beleid ook veel nieuw beleid, zoals ook al in de Perspectievennota duidelijk werd.
Een aantal onderwerpen uit de begroting willen we specifiek benoemen.
0. Bestuur en ondersteuning




VVD Bergeijk zet zich in voor een zelfstandig Bergeijk, maar we zijn er, net als
de overige fracties, van overtuigd dat een goede samenwerking met de
andere Kempengemeenten en de regio onontbeerlijk is voor taken en
opdrachten die te omvangrijk of te specifiek zijn voor één gemeente. Hoe de
Kempensamenwerking vorm gegeven zal gaan worden, is voor ons een grote
vraag. We hopen hier snel meer over te horen.
We juichen het instellen van een jeugdraad toe. Gezien het aantal
aanmeldingen hiervoor zijn kinderen zeker geïnteresseerd en we hopen hen
hiermee te kunnen enthousiasmeren voor de lokale politiek.

1. Veiligheid
Voor ons is veiligheid één van de basisvoorwaarden. Mensen moeten zich veilig
kunnen voelen in hun huis, in hun straat en in hun dorp.




We waarderen het opzetten van het Kempen Interventie Team en het
aanstellen van een basisteamprogrammaleider ter bestrijding van de
ondermijnende criminaliteit en maken hier graag middelen voor vrij. We
vragen ons wel af of de genoemde inzet toereikend zal blijken. We zouden, bij
gebleken effectiviteit, deze inzet wel willen uitbreiden.
Ook dicht bij huis moet er oog zijn voor de veiligheid van onze inwoners.
Buurtpreventie en buurt WhatsApp groepen worden hiervoor uitgebreid.
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Er moet een dekkend AED netwerk zijn binnen onze gemeente. We vragen
ons af in hoeverre het huidige netwerk nog niet dekkend is en wat hiervoor
nog nodig is.
Tenslotte zetten we in op veilige fietspaden tussen alle kernen en de routes
naar scholen en verenigingen, zoals met name de Runderbochten en de
Berkterbeemden.

2. Verkeer en vervoer






Wij willen ons sterk maken voor een goede bereikbaarheid van Bergeijk. Dit is
belangrijk voor inwoners en bedrijven. We kijken uit naar de aanleg van grote
regionale projecten als de N69 en de Diepveldenweg, maar zeker ook het
aanpakken van lokale knelpunten zoals de kruising op de Neerrijt/Hoge
Rijt/Rijt vinden we belangrijk.
Het is voor ons essentieel dat de bereikbaarheid van Bergeijk met het
openbaar vervoer goed is. We zijn dan ook blij dat er afspraken liggen om
onze kernen buiten de spits en in de weekenden bereikbaar te houden met
het openbaar vervoer.
Onze fietsambities liggen hoog. Voor de VVD gaan fietspaden naar scholen,
werk en verenigingen vóór op recreatieve fietspaden en een snel-fietspad.

3. Economie




We vinden het belangrijk dat er geld uitgetrokken wordt voor de promotie van
Bergeijk als toeristische gemeente. Toerisme en recreatie zijn immers
belangrijk voor onze lokale economie. We vinden het logisch om dit ook in
samenwerking met de andere Kempengemeenten op te pakken.
Uit het onlangs gepresenteerde Economisch Actie Plan Groot Bergeijk blijkt
maar weer hoe waardevol de samenwerking tussen de gemeente en bedrijven
is. Ondernemers kunnen immers bij uitstek aangeven waaraan het
bedrijfsleven behoefte heeft, zoals nu door hen een onderzoek gevraagd is
naar de mogelijkheid om technisch onderwijs in Bergeijk te laten verzorgen.

4. Onderwijs


Elk kind heeft recht op goed, passend onderwijs. Wij ondersteunen de IKC
gedachte van één doorgaande ontwikkellijn voor kinderen, maar vragen ons
wel af hoe en wanneer dit in Bergeijk vormgegeven kan gaan worden. En kan
dit dan op alle scholen? We wachten de plannen van het college hierover af.
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5. Sport, cultuur en recreatie




Verenigingen zijn het hart van een gemeenschap. We zijn blij met het
voornemen van het college om de financiële druk bij verenigingen weg te
nemen bij het organiseren van evenementen.
Als duidelijk is dat het huidige speelvoorzieningenbeleid niet voldoet aan de
behoefte van onze inwoners, moet dit herzien worden. Voor ons is het logisch
om dat, indien daar de behoefte wel ligt, om te zetten naar een
beweegvoorzieningenbeleid voor alle leeftijden.

6. Sociaal Domein





Ons uitgangspunt is dat iedereen die zorg nodig heeft, die ook moet kunnen
krijgen. Dit geldt niet in de laatste plaats voor onze jongeren. Op Jeugdhulp
mag, wat ons betreft, dan ook niet beknibbeld worden.
Ook initiatieven die zelfredzaamheid van ouderen bevorderen en
eenzaamheid bestrijden, kunnen op onze steun rekenen.
Positief zijn wij over het project Buurtbemiddeling. Voorkomen van ruzies en
geschillen is immers altijd wenselijk. We hopen dan ook dat de pilot effectief
zal blijken en dat het later gecontinueerd kan worden.

7. Volksgezondheid en milieu




Het is goed om te horen dat de huidige subsidie voor particulieren voor het
aanbrengen van energiebesparende maatregelen zo goed gebruikt wordt. Als
deze subsidie inwoners kan stimuleren om duurzamer te wonen, kunnen we
hier alleen maar tevreden over zijn. We hopen dat ook huurders snel de kans
zullen krijgen om duurzamer te wonen door deel te kunnen nemen aan een
postcoderoosproject.
Voor wat betreft de duurzame grootschalige energieopwekking willen we
meegeven dat er tot het uiterste gestreefd moet worden naar lokaal draagvlak
en participatie van de lokale bevolking. Het mag niet zo zijn dat de
omwonenden de lasten dragen en de ontwikkelaars de lusten.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing


In het geval dat een agrarisch gebouw leeg komt en er geen zicht is om het
gebouw op een andere manier te gaan gebruiken, is het soms beter om deze
stal te slopen. Als de gemeente sloop kan bevorderen, waardoor er ook geen
ongewenst gebruik van gemaakt kan worden, vinden wij het de moeite waard
om hiervoor geld ter beschikking te stellen.
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Voor wat betreft woningbouw willen wij het college het volgende vragen: We
begrijpen dat er in de jaren van crisis gekozen is om geen actieve
grondpolitiek te voeren en particuliere woningbouw alleen toe te staan voor
starters, huurders en senioren.
Kunnen we, nu de economie aantrekt en er meer vraag is naar woningen, het
oude beleid tegen het licht te houden en opnieuw bekijken of het bouwen van
vrije sector woningen mogelijk is. Wat is hiervoor nodig?

Paragraaf Lokale heffingen
In eerste instantie lijkt de begroting solide: de voorzieningen zijn toereikend en het
weerstandsvermogen is goed. Maar de begroting is sluitend gemaakt met een
verhoging van de OZB met 2,4%. Zonder deze verhoging zouden we voor elk van de
aankomende jaren een negatieve begroting hebben met snel oplopende tekorten
vanaf 2021.
Aangezien wij het college om een sluitende begroting gevraagd hebben, we onze
voorzieningen op peil willen houden en wij geen beleid willen schrappen, begrijpen
we dat een OZB verhoging onvermijdelijk is.
We willen deze lasten echter niet volledig bij de inwoners leggen. We vragen het
college om met een maximale OZB verhoging van 2% te rekenen, zijnde het
percentage dat in eerdere jaren werd gehanteerd, ook toen het daadwerkelijke
inflatiepercentage lager was. Ook voor de jaren na 2019 mag er uitgegaan worden
van een plafond van maximaal 2%.
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