Samenwerking Reusel - De Mierden kritisch en ambitieus bij de begrotingsplannen
Vorige week behandelde de gemeenteraad de perspectiefnota 2022-2025. De vier politieke partijen konden hun inbreng
aanleveren voor de nog op te stellen begroting over deze jaren. Een belangrijk moment dus voor de toekomstbelangen van alle
inwoners van onze gemeente. De politieke partijen kunnen bij de behandeling van de perspectiefnota namelijk aangeven waar
hun ambities liggen voor de komende 4 jaren en op welke gebieden er eventueel besparingen gerealiseerd kunnen worden.
Samenwerking Reusel - De Mierden had tijdens de behandeling van dit raadsvoorstel verreweg de meest concrete en kritische
inbreng. Dit in tegenstelling tot de oppositiepartijen, die deze perspectiefnota niet goedkeurden door vele onzekere financiële
posten maar die verder ook geen noemenswaardige verbeteringen of ambities kenbaar maakten. De begroting is echter niet
alleen een financiële planning maar ook een instrument voor de uitwerking van alle wenselijke plannen en mogelijke besparingsmogelijkheden. Laten we voorop stellen: de financiële begroting van onze gemeente is niet bijster positief te noemen en er zijn
voor de komende jaren flinke tekorten zichtbaar. Echter worden deze tekorten veelal veroorzaakt door twee grote factoren
waarop we weinig invloed kunnen uitoefenen maar waar we wel kritisch mee om moeten gaan:
1) Sociaal Domein; met name de uitgaven voor Jeugdhulp, Participatiewet en ouderenzorg.
2) Toenemende kosten voor behandelingen van vergunningen en bestemmingsplanwijzigingen.
Samenwerking Reusel - De Mierden wil een meer kritische benadering van deze grote uitgavenposten:
 Grip krijgen op het Sociaal Domein heeft onze topprioriteit voor zowel de uitgaven- als de inkomstenkant (Vergoeding
vanuit het Rijk). Let wel: met behoud van kwaliteit voor de zorg voor deze doelgroep.
 We begrijpen de toename van de uitgaven voor vergunningen en bestemmingsplannen maar vragen expliciet meer
aandacht om mogelijke vertragingen zorgvuldig te communiceren met de indieners.
 Daarnaast hebben we om meer toelichting gevraagd over het nut van diverse uitgavenposten aan gemeenschappelijke
regelingen en kleinschalige projecten.
De hoge uitgavenpost voor het Sociaal Domein betekent voor ons niet direct dat we geen verdere ambities meer hebben voor de
betere leefbaarheid voor al onze inwoners. Daarom hebben we bij de behandeling van de Perspectiefnota onze ambities
uitgesproken, waarvoor we straks extra aandacht bij de begrotingsbehandeling vragen. Voor Samenwerking Reusel - De Mierden
zijn deze belangrijkste ambities voor de korte termijn:
1) Meer snelheid krijgen in het traject voor de huisvesting van de Sint-Clemensschool in Hulsel;
2) Het weren van zwaar vracht- en landbouwverkeer uit alle kernen, zeker nu we in een vergevorderd stadium zijn met het
verbeteren van alle alternatieve routes;
3) Meer aandacht voor de kwaliteit van het openbaar groen in alle kernen, te beginnen met de verfraaiing van alle
dorpsharten;
4) Verbeteren en uitbreiden van de fiets- en wandelroutes en zorgen dat er aansluiting komt tussen de huidige bestaande
fietsroutes;
5) Zorgen voor meer woningbouw voor alle doelgroepen in alle kernen waarbij verder gekeken wordt dan alleen naar
inbreidingsplannen;
6) Optimaliseren van de kwaliteit van de (service)dienstverlening voor onze inwoners
(o.a. gemeentehuis vaker open buiten werktijden en optimaliseren van digitale
toegankelijkheid van allerlei noodzakelijke informatie).
Deze ambities van Samenwerking Reusel - De Mierden dienen wat ons betreft verder
uitgewerkt te worden bij de komende begroting zodat er de komende jaren ook daadwerkelijk
werk gemaakt kan worden van de uiteindelijke uitvoering. Alle overige wensen en plannen van
Samenwerking Reusel - De Mierden kunt u volgend jaar zien in ons verkiezingsprogramma.
Het verslag van deze raadsvergadering kunt u lezen op onze website:

www.samenwerkingreuseldemierden.nl
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