Bij de Perspectievennota 2015 - 2018
Mijnheer de voorzitter!
De Perspectievennota geeft een eerste inkijk naar de begroting 2015 en volgende jaren,
het is het eerste stuk van het nieuwe college al menen wij dat de kiel al veel eerder gelegd
werd: door het vorige college. Waar de raadsverkiezingen in 2010 de verhoudingen in de
gemeenteraad uit 2006 intact lieten trad er in 2014 een zeer geringe wijziging op, zij het
met grote gevolgen! De kiezer gaf het CDA de kleinst mogelijke meerderheid en LPB, PvdA
en VVD samen de grootst mogelijke minderheid. De uitslag van de verkiezing in Bergeijk
zal als “uniek” de boeken ingaan en naar de VVD hoopt ook uniek blijven: éénmalig. De
vorming van de coalitie verliep soepel; de rode broeders werden door het CDA buitengezet
en de Lokalo’s werden binnengehaald nadat hun lijsttrekker al op de dag na de verkiezing
in het ED zijn twee belangrijkste verschillen met het CDA van tafel had gekwispeld: de N69
en het woonbos. Voorzitter, ook de VVD heeft hart voor ons dorp, maar we zijn blij dat we
niet op de LPB hebben gestemd.
A Bestuur
De verhouding coalitie / oppositie is maar liefst 13 tegen 4 na de collegevorming. Als het
democratisch systeem wordt versmald tot de besluitvorming, dan kunnen we dus net zo
goed naar huis gaan. Ware het niet dat aan de besluitvorming de oordeelsvorming vooraf
gaat. Het open debat, de uitwisseling van meningen en opvattingen, de bereidheid om
elkaar te overtuigen is de basis van het democratisch systeem, de besluitvorming is de
afronding. Zolang dat door een ieder hier aan tafel wordt gerespecteerd en in de praktijk
wordt gebracht komt het met Bergeijk ook in deze periode wel goed. De VVD is hier klaar
voor en zal de andere fracties én het college bij gelegenheid rekenschap vragen.
Vanzelfsprekend is de VVD bereid om die rekenschap ook zelf af te leggen, zowel in de
raad als daarbuiten.
1. De VVD zal in samenwerking met de andere fracties komen tot verbeteringen van de
spelregels en werkwijzen van de raad om recht te doen aan de veranderde verhoudingen
binnen de raad en de snel veranderende omstandigheden in De Kempen, de regio en
daarbuiten.
B Mensen
Naar de mening van de VVD is ook dit college wederom van oordeel dat de burger er is
voor de gemeente; daar kun je vrijelijk over beschikken, daar kun je naar believen mee
schuiven. Wij praten voor u, over u, zonder u, voorbeelden te over. Als die houding niet
radicaal wordt gewijzigd zien wij met grote zorg tegemoet hoe de burger in Bergeijk met
vertrouwen invulling zal moeten geven aan zijn nieuwe rol als participerende burger.
Beroeps- en bezwaarprocedures en conflicten liggen op de loer met kostbare reparaties en
dus verspilling als resultaat.
2. De VVD is van mening dat de gemeente er is voor de inwoner en vraagt om de plannen
voor 2015 daarop aan te passen: vraag je bij alles af wat het belang van de burger is,
neem dat belang als uitgangspunt en ga het gesprek aan met de burgers zelf. Pas ook de
vorm en de inhoud van de communicatie aan. Soms zijn berichten onbegrijpelijk, soms is
de toon ronduit zuur.
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C Middelen
Beschouwen we de Perspectievennota als een vervolgstap op de coalitie-overeenkomst en
de onderliggende verkiezingsprogramma’s van CDA en LPB dan is het een bittere pil te
lezen dat het college de komende jaren meer geld uitgeeft dan zij ontvangt. De
meicirculaire heeft het perspectief - Oh verrassing! – aanzienlijk verslechterd.
En daarmee ging een verkiezingsbelofte van het CDA krakend aan diggelen: “Dit realiseren
we door te werken met een sluitende begroting (blz 13).” Dat maken we samen dus niét
waar, we zijn blij dat we niet op het CDA hebben gestemd.
3. VVD vraagt het college om structureel inkomsten en uitgaven met elkaar in
overeenstemming te brengen. Waarom nieuw beleid als je het bestaand beleid niet eens
kunt betalen? Ruil dan oud beleid voor nieuw beleid. De trendmatige verhoging van 2% is
gezien de ontwikkeling van de prijzen in de afgelopen jaren niet meer aan de burger uit te
leggen: die verhoging dreigt van trendvolgend “trendzettend” geworden en kan daarom
gewoon achterwege blijven. Het staat ook in schril contrast met de wijze waarop de
gemeente de subsidies heeft geïndexeerd.
D Lokale economie
Plannen scheppen geen banen, ondernemingen wel. De gemeente doet er goed aan om
ruimte te geven aan het particulier initiatief in alle vormen. En voorwaarden te scheppen
om de concurrentiekracht van Bergeijk te versterken. Eerst verdienen, dan verdelen en
niet andersom. We zijn tenslotte ook blij dat we niet op de PvdA hebben gestemd.
4. De VVD vraagt het college om te investeren in de infrastructuur en de bereikbaarheid
van Bergeijk. Hoe kan de aanleg van glasvezel financieel belemmerd worden? Dat moeten
we beter kunnen oplossen. Verbeter de bereikbaarheid van Bergeijk met een Hoogwaardig
openbaar vervoer verbinding met Eindhoven Airport. Daar is een alternatief openbaar
vervoersknooppunt ontstaan waarop Bergeijk – maar ook Eersel, Bladel en Reusel - op aan
kunnen sluiten waardoor reistijden kunnen worden verkort. Het zoeken door de gemeente
zoeken naar mogelijkheden voor ondernemers én voor burgers moet een tweede natuur
worden. Met alleen soepele contacten met de gemeente en lage tarieven voor
dienstverlening zijn we er bij lange na niet.
E Tijd voor kwaliteit
Tijd voor kwaliteit is de titel van ons verkiezingsprogramma en u begrijpt inmiddels wel,
wij zijn blij dat wij op de VVD hebben gestemd. Net als die honderden burgers die dat ook
hebben gedaan en ons beiden het mandaat hebben gegeven om als liberaal duo de blauwe
accenten te leggen in de komende bestuursperiode. Dat doen wij met inzet, met
overtuiging en met heel veel plezier.
5. De beantwoording van de aloude richtinggevende vragen: 1 Wat willen wij bereiken? 2
Wat gaan wij daarvoor doen? en 3 Wat mag ons dat gaan kosten? komt in deze
perspectievennota nog onvoldoende in de richting van ons verkiezingsprogramma. Graag
houdt de VVD zich de komende tijd voor college én raad beschikbaar voor overleg om aan
de hand van die vragen en van onze opmerkingen de begroting 2015 te verbeteren.
Namens de VVD in de gemeenteraad Bergeijk,
Frank Smit
fractievoorzitter
dinsdag 1 juli 2014
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