ASTEN
Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015
Compliment voor de uitvoering
De VVD wil het college complimenteren met de aanpak en de wijze waarop de voorjaarnota
2015 tot stand is gekomen. De voorjaarsnota is helder en duidelijk weergegeven. Wij maken
soms opmerkingen over het democratische draagvlak van besluiten die door ons als raad
moeten worden genomen. Hier is door het project Ambitie, Taken en Geld ruimschoots aan
voldaan.
In een eerste werksessie is de richting bepaald. Met de gehele raad is daarna gekozen uit een
aantal voorliggende maatregelen. Democratisch en wij voelen ons gehoord. De VVD wil dan
ook complimenten geven aan de betrokken ambtenaren en de projectwethouder. Wij realise‐
ren ons dat dit extra werk met zich heeft meegebracht.
Voor ons ligt een stuk dat helder en duidelijk de richting weergeeft. Nu commentaar leveren
of afstand nemen van de voorjaarsnota is flauw. Je levert dan ook commentaar op je eigen in‐
breng. Anderszins had je eerder mede richting kunnen geven.

Toch een paar korte opmerkingen
In onze reactie op de voorjaarsnota 2014, in de eerste sessie en project ATG hebben wij al één
en ander aangegeven. En de VVD beantwoordt hiermee tevens de vragen uit de voorjaarsnota
2015.
Gezien echter het saldo meerjarenbegroting in 2019 willen we alle voorgestelde bezuinigingen
uit het project ATG verwerken in de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017‐2019. De
VVD wil vooralsnog geen aanvullende bezuinigingsmaatregelen opgenomen zien in de begro‐
ting 2016.
De VVD blijft gekant tegen verdere lastenverhoging voor onze burgers. De huidige lastenver‐
hoging van 5,1 % extra is al moeilijk verteerbaar. De VVD wil absoluut geen OZB verhoging.
Geen 1.5% op basis van de begroting 2015 en ook niet op basis van van de begroting 2016.
De VVD blijft kritisch bij het verlagen van het ambitie niveau bij B2 verkeer, vervoer en water‐
staat. Wij gaan akkoord, maar houden de vinger aan de pols. De VVD vindt dat wij ons op dit
moment geen aanvullende nieuwe wensen kunnen veroorloven.
De VVD blijft de ontwikkelingen rond het zwembad volgen. Sluiten van het zwembad is geen
optie. Maar privatiseren kan wel een optie zijn. Het zwembad blijft dan behouden voor de
gemeenschap. Nader onderzoek wellicht? Er zijn diverse organisaties in de regio actief op het
gebied van exploitatie sporthallen en zwembaden. Soms moet het uit de lengte komen en
soms uit de breedte.
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Echte zorgen maken we ons over het Sociale Domein. En natuurlijk over de samenwerking
binnen Peel 6.1. Minder geld voor het sociale domein betekent voor de VVD ook bezuinigen
binnen het sociale domein. Wij wachten de ontwikkelingen binnen Peel 6.1 af. De besparingen
op basis van de samenwerking zijn ons inziens op dit moment discutabel. Een nadere toelich‐
ting wellicht?

Tekort
Het huidige tekort wordt grotendeels veroorzaakt door een besparing c.q. korting op de uitga‐
ven vanuit de landelijke politiek naar de gemeenten. De VVD blijft van mening dat een bespa‐
ring vanuit Den Haag ook zal moeten leiden tot een besparing op het uitgavepatroon van de
gemeente en dus niet gecompenseerd mag worden met een lastenverhoging voor haar inwo‐
ners.

Tenslotte
Complimenten voor de houding van ‘met de hand op de gemeentelijke knip’. Conservatief be‐
groten is prima, maar geen angstcultuur voor nog meer bezuinigingen. De mei‐ en september‐
circulaires vallen tot nu toe elke keer weer mee.

VVD fractie, 7 juli 2015
Ton van Egmond
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