BERGEIJK
Algemene Beschouwingen bij de Perspectievennota 2020 ‐ 2023
Wij hebben kennisgenomen van de perspectievennota. Met dank aan de opstellers voor de leesbaar‐
heid en de uitgebreide informatie.
De perspectievennota geeft een financiële vooruitblik in onze gemeente. In tegenstelling tot eerdere
jaren lijken we structureel met financiële druk te maken te krijgen. We denken hierbij aan kostenont‐
wikkeling in het Sociaal Domein, waaronder de Jeugdzorg en de WMO. Tegelijkertijd willen wij vanuit
het coalitieakkoord met het motto ‘Samen Doen!’ keuzes maken die onze gemeente sterker, duur‐
zamer en leefbaarder maakt. VVD Bergeijk staat enerzijds voor solide financieel beleid met de daarbij
horende reserves. Anderzijds willen wij bekijken of we overtollige reserves (die boven de wettelijke
normen zitten) actiever kunnen inzetten voor een aantal grote opgaven waar we als de gemeente
voor staan.
We zullen deze Algemene Beschouwing nu verder behandelen aan hand van de punten die naar onze
mening prioriteit hebben in de periode die voor ons ligt.
Levendige kernen
Om een kern 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 toerei‐
kend, de leefomgeving gezond, het ondernemersklimaat aantrekkelijk en het woningaanbod passend.
We hebben enkele maanden geleden gesproken over het Woondocument. Het college zou een Uit‐
voeringsprogramma maken en hier net voor of net na de zomer mee komen. Wij verwachten nu dus
dat dit net na de zomer op de agenda staat. Het is namelijk echt 1 voor 12 voor onze woningbouw.
We moeten nu zo spoedig mogelijk de woningproductie voor alle doelgroepen versnellen. Zeker voor
starters en senioren. Daarnaast vinden wij dat woningbouw in iedere kern mogelijk moet zijn.
De woningbouw staat al jaren nagenoeg stil. In de Woonvisie van 2013‐2021 stond dat er 662 extra
woningen bij moesten komen. Dat zijn er 83 gemiddeld op jaarbasis. Als we kijken naar wat er in de
periode 2013‐2018 is gerealiseerd (bron: CBS), dan komen we uit op 283 extra woningen. Dat zijn er
slechts gemiddeld 48 per jaar. We lopen dus ver achter. Tijd voor actie!
Goede zorg en welzijn
VVD Bergeijk is blij met de keuze om in ons lokale welzijns‐en zorgbeleid uit te gaan van ieders moge‐
lijkheden en om mensen zoveel mogelijk mee te laten doen. Daarnaast moeten mensen die extra hulp
nodig hebben, daarop kunnen rekenen.
We zijn tevreden met de gekozen gezamenlijke aanpak om mensen weer mee te laten doen. Een
voorbeeld hiervan zien we bij de aanpak en samenwerking met ISD De Kempen. Zo is het aantal per‐
sonen dat een beroep moet doen op bijstand, gedaald met 5%.
De VVD ziet uitkeringen als een belangrijk vangnet, maar we zien liever dat mensen weer aan de slag
gaan en economisch weer mee doen. We geloven daarbij sterk in de gekozen weg om deze en andere
manieren van participatie samen aan te pakken met Bergeijkse (vrijwilligers) organisaties en professio‐
nele organisaties in de Kempen en diverse gemeenten.
De kostenontwikkeling in het sociaal domein en met name de jeugdzorg zijn verontrustend. Deson‐
danks staat VVD Bergeijk ervoor dat noodzakelijke zorg altijd moet worden geleverd.

Duurzaamheid
Sinds afgelopen vrijdag weten we wat het klimaatakkoord ons gaat brengen. Als gemeente kunnen wij
nu verder inzetten op lokaal beleid en de uitvoering. Dit doen wij onder andere al met het programma
BErgeijkENERGY. Een van de activiteiten betreft de vervanging van straatverlichting door LED‐lampen.
Graag horen wij van de wethouder wat hiervan de eerste resultaten zijn.
Een ander thema binnen de verduurzaming is het stimuleren van fietsverkeer. Afgelopen vrijdag ook
nadrukkelijk benoemd in het nieuwe klimaatakkoord. Dit sluit naadloos bij onze recent vastgestelde
fietsambitie. In navolging daarop roepen we het college op om nieuwe ontwikkelingen (zoals de
beloofde middelen in het klimaatakkoord) te gebruiken om ons fietsnetwerk verder aan te vullen en
daarbij inwoners en ondernemers betrekken.
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. Het
moet zo veilig mogelijk zijn om over onze wegen te gaan. Natuurlijk voor weggebruikers, maar ook
voor omwonenden. We zijn daarom blij om te zien dat er een 30 km zone komt in de Lijsterbesdreef,
dat de doorgaande weg in Westerhoven aangepast wordt en de Mr. Pankenstraat wordt aangepast.
We willen nogmaals aandacht vragen voor de juiste bebording in al onze kernen. Dit is in het belang
van de veiligheid in de wijken. Zo is de bebording van 30 en 50 km zone niet consequent, maar ook de
bebording van de blauwe zone.
Daarnaast zijn wij enorm blij met het aannemen van de fietsambitie. We kunnen het niet vaak genoeg
benadrukken. Het fietspad tussen Luyksgestel en de Weebosch mag zo spoedig mogelijk worden aan‐
gelegd.
We geven nogmaals aan dat de aanrijtijden van onze hulpdiensten erg belangrijk zijn voor onze inwo‐
ners. Bij 1 op de 5 spoedritten kwam de ambulance te laat. De wethouder gaf aan dat er een stijgende
lijn is, wij hopen dan ook ten zeerste dat we binnenkort weer de op landelijke norm zijn.
Kattendans
We zijn blij met de recente ontwikkelingen rondom De Kattendans waarbij is gekozen voor een prag‐
matische aanpak mede op basis van nieuwe technologieën en slim gebruik van ruimtes. Ook wij willen
dat De Kattendans haar rol kan blijven vervullen als sociaal‐cultureel centrum. Het moet beschikbaar
blijven voor diverse gebruikers en verenigingen en kan daarnaast haar ambitie uitrollen als moderne
theaterfaciliteit. Wij ondersteunen daarbij de visie dat overleg met de gebruikers en verenigingen
bijdraagt aan een toekomstbestendige, duurzame verbouwing.
De VVD verwacht dat er met deze renovatie een extra druk ontstaat op onze financiële middelen. Wij
kunnen ons voorstellen dat inzet van gemeentelijke reserves, zonder de wettelijke kaders aan te
tasten, hier een bijdrage kan leveren.
Financiën
Voor de VVD is een kloppend huishoudboekje van het grootste belang. Ook voor de langere termijn. In
het coalitieakkoord hebben wij afgesproken om de belastingen niet onnodig te verhogen. De belastin‐
gen mogen een laatste redmiddel zijn en mogen in principe niet hoger zijn dan inflatie of maximaal
kostendekkend. Onze eerste voorkeur gaat uit naar een kritische blik op onze eigen uitgaven en in‐
komsten. Als dat niet voldoende ruimte biedt, zijn mogelijk lastenverhogingen noodzakelijk. Komt er
een lastenverhoging, dan kijken wij ook hoe we dit eerlijk kunnen verdelen onder de inwoners, de
ondernemers, toeristen/bezoekers en ons eigen ambtelijk apparaat.
Deze Perspectievennota dient als basis voor de Begroting 2020. Het huidige financiële beeld voor
2020 laat een negatief beeld zien, waarbij de Meicirculaire voor 2020 iets positiever is.

We hebben een hele hoge Algemene Reserve die we alleen mogen inzetten voor incidentele uitgaven.
Dit voelt dubbel, want belangrijke projecten zijn vaak structureel. Je kunt ze dan bijvoorbeeld niet ge‐
bruiken voor aanleg van fietspaden of renovatie van De Kattendans. We verzoeken het college dan
ook te komen met voorstellen hoe we de Algemene Reserve en andere reserves kunnen inzetten. Het
is niet uit te leggen aan onze inwoners dat we veel spaargeld hebben, maar dit niet of nauwelijks
kunnen aanwenden. Er zijn tijden van sparen en tijden van verantwoord uitgeven. Voor komend jaar
hebben we voldoende in kas, maar we houden natuurlijk ook De Kattendans in ons achterhoofd.
In de PPN staat dat we € 72.000 kunnen besparen op personeel. Is dit reëel? Want we zien natuurlijk
ook dat er een zwaar beroep op onze ambtelijke apparaat wordt gedaan. Zo zien we een aantal veel‐
klagers, WOB‐verzoeken en zijn er – ten opzichte van afgelopen raadsperiode – meer raadsvragen. We
kunnen ons juist voorstellen dat dit meer uren kost en daardoor extra kosten met zich meebrengt.
Maar als er efficiënter gewerkt kan worden, dan moedigen wij dit natuurlijk aan. Wij moedigen aan
dat het college zakelijk om gaat met de gemaakte (prestatie)afspraken met al haar partners.
Een ander voorstel van het College betreft de legeskosten. Het is logisch om de leges kostendekkend
te maken. Hier geldt immers: de gebruiker moet daarvoor betalen. Wel willen wij eerst inzichtelijk
hebben wat de gevolgen zijn van het draaien aan deze knop en wat de gevolgen zijn voor de gebrui‐
kers.
Ook is er nog een voorstel om € 50.000 te besparen op het groen. Waar we kunnen besparen, moeten
we dat vooral doen. Maar we hebben niet inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor het groen. Kan de
wethouder daar wat meer over uitleggen?
De VVD vraagt zich af of wij de pachtprijzen in onze gemeente iets meer marktconform kunnen maken
naar een prijsniveau van circa € 1.200 per hectare per jaar. Hierdoor zouden we € 35.000 extra per
jaar aan extra inkomsten kunnen hebben. Daarmee lopen we meer in pas met de pachtgronden in
Eersel, Valkenswaard en de Provincie Noord‐Brabant.
Nog een aantal specifieke vragen
-

BB09: Er heeft een areaaluitbreiding plaatsgevonden. Kunnen we hieruit opmaken dat er
meer gebouwen zijn waar belasting over is geheven?
BB12: Het kan in de bestaande formatie georganiseerd worden. We zien dat het daadwerke‐
lijk digitaliseren door een bedrijf gaat gebeuren. Kost dit dan € 35.000?
NB19 (vorig jaar): Wat is de stand van zaken van de plannen bij Runderbochten en Berkter‐
beemden (NB19)?
Vorig jaar hadden we ingestemd met om het Patersbos toegankelijk te maken. Zijn er nog
ontwikkelingen?
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