Reusel – De Mierden

Bert:
Geacht college, beste collega’s,
Allereerst de complimenten aan de ambtelijke organisatie om dit jaar weer een
heldere programmabegroting aan ons te presenteren waar, zoals elk jaar weer,
vele uren aan besteed zijn.
Natuurlijk is het jammer te moeten constateren dat, ondanks een positief
structureel saldo in 2019, de begroting voor de komende jaren geen rooskleurige
financiële positie voor onze gemeente laat zien.
Helaas komt dit voor het overgrote deel door diverse majeure ontwikkelingen
waar we als lokale overheid en als politieke partijen weinig of zelfs geen grip op
hebben.
Allereerst blijken de uitgaven voor zowel de WMO alsmede de Jeugdhulp vele
malen hoger uit te vallen dan jaren geleden werd verwacht.
De transitie van deze beide regelingen betekent dat de gemeente de taken van
het Rijk heeft moeten overnemen. Dit is een gegeven waar elke gemeente dus
mee te maken heeft. De vergoeding van het Rijk is niet toereikend. Hier ligt een
grote taak maar ook een kans voor alle inwoners zelf.
We zullen als maatschappij gezamenlijk de schouders er onder moeten zetten om
de benodigde hulp, ondersteuning, zorg en begeleiding optimaal in te vullen voor
de groep hulpbehoevenden van beide regelingen. Evenals in het verenigingsleven
zal er nog meer ingezet moeten worden op de zelfwerkzaamheid van alle
inwoners teneinde een grote financiële bijdrage te voorkomen.
Verdere kostenstijging is namelijk onacceptabel.
We hebben namelijk maar 2 werkelijke inkomstenbronnen als gemeente, nl. de
gemeentelijke belastingen alsmede de algemene uitkering van het Rijk. Om
verdere kostenverhogingen te voorkomen is het dus van wezenlijk belang dat er
een omslag komt in het doen en denken op deze 2 gebieden teneinde een
financiële bijdrage van de inwoners te voorkomen.
Daarnaast zal alles in het werk moeten worden gesteld om het Rijk te overtuigen
dat de transitie een te grote impact heeft op het huishoudboekje van de
gemeente(n).
Onze vragen aan het college:
 Zijn de hier gepresenteerde meerjarenbegrotingscijfers reëel of kunnen we
opnieuw aanpassingen verwachten?
 Welke stappen heeft het college reeds ondernomen c.q. welke stappen
gaat het college nemen om deze neerwaartse spiraal een halt toe te
roepen en tot een sluitende meerjarenbegroting te komen?
 En hoe kan de gemeenteraad in stelling worden gebracht om haar aandeel
en verantwoordelijkheid in deze problematiek op te pakken?
-

Samen met coalitiepartner VVD zullen wij een amendement
indienen, waarin we een taakstelling opleggen om de begroting
over alle jaarschijven sluitend te krijgen.

Daarnaast zijn er nog 2 ontwikkelingen welke we als gemeente “opgelegd”
hebben gekregen en waar ons dus ook weinig tot geen keuze gelaten wordt. Dit
zijn namelijk de opdracht vanuit de Provincie om de bestuurlijke toekomst vorm

te geven en de implementatie van de Omgevingswet. Beide “opgelegde” taken
vormen een fikse aanslag op de begroting maar dienen wel met de benodigde
onvermijdelijke kosten uitgevoerd te worden zonder dat hier directe opbrengsten
tegenover staan. We kunnen er de ogen niet voor sluiten.
Het moge voor iedereen duidelijk zijn dat wij als gemeente Reusel-De Mierden
m.b.t. de door ons gewenste bestuurlijke herindeling in De Kempen not amused
zijn met de patstelling die is ontstaan door de gewijzigde houding van de andere
Kempengemeenten. Het college schrijft in de begroting “hierdoor moeten wij
extra investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening”.
 Kunt u uitleggen welke gevolgen dit heeft voor onze gemeente?
Het moge overigens duidelijk zijn dat wij met smart wachten op een (definitieve)
reactie van de Provincie. Houdt zij voet bij stuk, wordt het gehele
herindelingsproces weer vertraagd of komt er een andere, wellicht totaal
onverwachte, beslissing?
Naast de huidige ontwikkelingen hebben we ook te maken met ontwikkelingen uit
het verleden welke nog steeds een impact hebben op de huidige begrotingen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verdere ontwikkeling van bedrijventerrein
“Kleine Hoeven”. Maatwerk en differentiatie moeten leiden tot een zo gunstig
mogelijk eindresultaat voor wat betreft de te verkopen kavels. Positief hierin is
het aantal kavels dat het afgelopen jaar is uitgegeven, de huidige stand van het
aantal serieuze opties en de aangetrokken economie.
 Graag vernemen wij van het college de actuele stand van zaken m.b.t. De
Kleine Hoeven en de reële verwachtingen op korte termijn. Onze inwoners
hebben recht op deze informatie en zijn natuurlijk even benieuwd als wij,
raadsleden.
De hoge kosten welke de 5 hierboven genoemde ontwikkelingen met zich mee
brengen, leiden er toe dat het zeer lastig wordt om alle gewenste plannen voor
onze gemeente optimaal uit te voeren. Toch gaan we als fractie Samenwerking
Reusel-De Mierden, ongetwijfeld hand in hand met college en collega partijen,
deze zeer grote uitdaging aan. Op het gebied van WMO en Jeugdhulp zeker
samen met onze inwoners.
Diverse plannen uit ons coalitie- en/of verkiezingsprogramma worden momenteel
uitgevoerd of worden op korte termijn gestart. Denk hierbij aan:
•
de renovatie van de Postelsedijk
•
het verfraaien van alle dorpskernen
•
de ontwikkeling van het nieuwe centrumplan “Hart van Reusel”
•
veilige fietsverbindingen
•
herinrichting van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s)
•
“Samen Doen” met bijhorende ambassadeurs en het optimaliseren van
dorpsraden voor alle kernen.
Deze uitvoering van plannen hebben we u beloofd en deze belofte doen we ook
gestand.
Het uitvoeren van de beloofde plannen kost simpelweg geld en moet dus worden
betaald door inkomsten voor onze gemeente. Zoals hierboven vermeld wordt een
fors deel van de inkomsten opgeslokt door de verplichte transitie WMO en
Jeugdhulp en de implementatie van de Omgevingswet. We zullen dus creatief om
moeten gaan met de budgetten en een beroep doen op alle mogelijke input van
de inwoners zelf teneinde een stijging van de financiële lasten voor de inwoners
tot een minimum te beperken!

Op het gebied van verbetering en aanpassing van wegen is de laatste jaren al
veel gedaan, chapeau. En deze verbeteringen en aanpassingen gaan gestaag
door. In de kern Reusel onlangs afgerond het project Turnhoutseweg, in uitvoering
project Vlassert/Molenberg en onlangs het groene licht voor project Postelsedijk,
inclusief de fietspaden! Ook in de andere kernen werden en worden projecten
opgepakt, al dan niet in het kader van Samen Doen. Zeer belangrijk in al deze
projecten is een goede en vooral tijdige informatie naar de burger. Dit heeft voor
Samenwerking Reusel-De Mierden de hoogste prioriteit en het doet ons goed dat
de communicatie met en informatie naar onze inwoners steeds beter vorm wordt
gegeven! Met dank aan onze ambassadeurs en zeker ook aan de constructieve
medewerking en bijdrage van de dorpsraden uit alle vier de kernen!
Johan:
Andere punten van aandacht zijn: een goede infrastructuur, aanpak van de
verkeersproblematiek in alle kernen en verbetering van de veiligheid van alle
weggebruikers, vooral voetgangers en fietsers. Goede en begaanbare wegen,
fiets- en wandelpaden zijn hierbij een must! Momenteel staan er in samenwerking
met de dorpsraden goede, positieve plannen op stapel; dit juichen wij toe en dit
moet van harte worden ondersteund! Dat deze plannen in een adem kunnen
worden genoemd met de plannen op toeristisch-recreatief gebied is evident.
We zijn tevreden dat in de meerjarenbegroting/nieuw beleid, conform de wensen
uit het coalitieprogramma en raad, ruimte is geschapen voor een gevarieerd
toeristisch-recreatief aanbod.
Met name worden genoemd wandelpanelen, aanleg rolstoelpaden, faciliteiten bij
natuurpoorten en fietsverbindingen.
 Samenwerking Reusel-De Mierden verzoekt onze inwoners om blijvend
signalen af te geven m.b.t. onveilige en minder gewenste situaties. De
belangrijke buurtpreventie kan daarvoor een adequaat hulpmiddel zijn.
Derhalve verzoeken wij het college om onze inwoners periodiek van deze
mogelijkheden op de hoogte te brengen, bijvoorbeeld d.m.v. publicatie in
D’n Uitkijk.
De invulling van het Centrumplan in Reusel begint steeds meer handen en voeten
te krijgen; conform afspraak is begonnen met de eerste ontwikkelingen in het
centrum, nl. de bouw van de 25 sociale huurwoningen voor de doelgroep
“senioren”. Ondanks dat deze bouw een aanvang heeft genomen lukt het ook dit
jaar om de veelgeprezen en drukbezochte “Winterfeesten” in het centrum te
laten plaats vinden. Een prima opsteker!
Los daarvan wordt op korte termijn beslist over de toekomst van het huidige
cultureel centrum De Kei. In het coalitieprogramma staat immers vermeld “elke
kern verdient een goed onderhouden en financieel gezond gemeenschapshuis
voor sociaal-culturele activiteiten, als ontmoetingsruimte voor inwoners en welke
ruimte biedt aan groepen en verenigingen”. In de kernen Hooge- en Lage Mierde
en Hulsel (weliswaar geen gemeenschapshuis, maar een particuliere
onderneming) is dit zeker het geval, maar wat MFA DE Kei betreft, daar moet en
gaat het een en ander veranderen. De keuze “bij voorkeur behouden op de
huidige locatie” zal in december a.s. worden voorgelegd, waarna wordt besloten
welke renovaties en vernieuwingen zullen worden aangebracht, dit in nauwe
samenwerking met Stichting Stibex.
 Kan het college deze stellingname onderschrijven?

Het begrip wonen, werken en recreëren is natuurlijk voor de meeste inwoners van
onze gemeente van toepassing, maar geen vanzelfsprekendheid. Het gros van
onze inwoners werkt buiten onze gemeente, het is dus belangrijk dat de
ontsluiting met de steden en de industriegebieden goed geregeld is; dat hier nog
veel te winnen is, is een understatement. We ondersteunen dan ook het
onderzoek naar verbetering van de N284.
Agrarisch ondernemen en toerisme lijken elkaars vijand, maar ons inziens kunnen
ze elkaar versterken. De intensieve veehouderij staat voor een transitie,
vrijkomende agrarische bedrijven krijgen een herbestemming, duurzame
bedrijven op duurzame locaties worden langzaam maar zeker landschappelijk
ingepast. Gemeente en sector gaan samen voor versterking van de biodiversiteit
in het buitengebied, de sector zorgt voor transparantie door te laten zien wat
men doet. Samen met de sector gaan we voor versterking van wandelpaden en
voor de aanleg van rolstoelpaden.
- Om dit samen kracht bij te zetten dienen we een amendement in.
Door het creëren van een buitengebied met een versterkte biodiversiteit, met
uitdagende landschappelijke inpassing en met vitale bedrijven die laten zien wat
ze doen zal de toerist langer verblijven in ons gebied en de opgedane ervaring
positief uitdragen. Deze positieve ervaring krijgt mede een flinke boost door een
bezoek aan onze natuurpoorten, natuurgebieden en bosgebieden. Het is mede
een taak van de ondernemers en beheer(s)instanties om deze gebieden vitaal te
houden met natuurlijk een faciliterende ondersteuning door de gemeente.
Het doet ons deugd dat er in de kernen Hooge en Lage Mierde flink gebouwd
wordt en dat er binnen afzienbare tijd ook in Hulsel weer gebouwd kan worden. In
Reusel kunnen we nog even vooruit in de Molenakkers, het centrum en de diverse
inbreidingslocaties.
 Waarbij het natuurlijk wel essentieel is dat we bouwen voor alle
doelgroepen.
Naast ons werk of naar school gaan hoort natuurlijk een stuk recreatie. Recreatie
in de vorm van sport en cultuur. We zijn in onze gemeente goed bedeeld met al
deze facetten, nu is het zorg om deze onderdelen op peil te houden en daar waar
mogelijk te verbeteren.
 Dat we als gemeente niet met de geldbuidel klaar staan moge duidelijk
zijn, het is daarom belangrijk dat we als gemeente faciliteren daar waar
mogelijk en samen met de verenigingen op zoek gaan naar mogelijkheden
voor verbetering of uitbreiding.
“Samen doen” is in onze gemeente voortvarend van start gedaan en niet meer
weg te denken in onze gemeenschap. Samen met onze inwoners, veelal c.q.
vooral voorgegaan door de dorpsraden, zijn al vele mooie initiatieven vanuit de
bevolking tot stand gekomen en zijn er al veel klinkende resultaten geboekt. Ook
binnen het Sociaal Domein zagen we mooie en dankbare, veelal door de
gemeente georganiseerde en/of gefaciliteerde en door onze inwoners bijzonder
gewaardeerde, activiteiten; om er enkele te noemen: de mantelzorgdag, film
over de ziekte “Parkinson”, werkgroep “Dementie”.
Dit verdient continuïteit, waarbij inwoners en gemeente elkaar blijven steunen,
helpen en enthousiasmeren.
Ondanks de in den beginne neergeschreven noodkreet m.b.t. tot de financiële
cijfers in de gepresenteerde meerjarenbegroting, waarvoor we hopelijk met

vereende krachten oplossingen voor zoeken en vooral …. vinden, willen wij toch
eindigen met een positievere kreet, nl:
We blijven samen in beweging vanuit het uitgangspunt: lokaal samen doen!
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