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De raad over begroting 2010
Eén van de hoogtepunten voor de raad is elk jaar weer het vaststellen van de begroting.
Met de begroting wordt het beleid voor volgend jaar en de jaren daarna vastgesteld. En
natuurlijk ook het geld dat hiervoor nodig is. Onderwerpen als tarieven en woonlasten voor
burgers maken ook deel uit van de begroting. Op 4 november jl. heeft de gemeenteraad
de begroting voor het jaar 2010 vastgesteld. Tot nu toe was het de gewoonte dat de diverse fracties voorafgaand aan de behandeling hun commentaar gaven op de door het college opgestelde en aangeboden begroting. Dit jaar doen de fracties dat achteraf, zodat zij
ook kunnen aangeven wat in hun ogen goed en minder goed is gegaan. Door omstandigheden heeft de VVD fractie geen bijdrage kunnen leveren.
De begroting 2010 is de laatste begroting die de raad in deze samenstelling heeft vastgesteld. Op 3 maart van het volgend jaar vinden immers weer de gemeenteraadsverkiezingen
plaats.
Wie kennis neemt van de onderstaande bijdragen van de verschillende fracties kan concluderen dat de verkiezingscampagne begonnen is.
Kees Dorsman, raadsgriffier

Begroting vastgesteld
Op woensdag 4 november 2009 heeft de raad de programmabegroting 2010 vastgesteld en
heeft de meerjarenramingen 2011 tot en met 2012 bestempeld als kaderstellende resultaatverplichting in verband met een reële sluitende begroting.
Wilt u de begroting 2010 inzien? De begroting is vanaf maandag 23 november te vinden op
onze website www.valkenswaard.nl (Belastingen en Financiën). Daarnaast ligt de begroting
ook ter inzage in de Informatiehoek in de hal van het gemeentehuis en bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12.
Belastingdruk
Met de begroting 2010 heeft de gemeente gezocht naar een evenwichtige balans in inkomsten
en uitgavenpatroon. Voor wat betreft de gemeentelijke belastingen heeft het college de volgende tarieven voorgesteld:
2009 in €

2010 in €

0,0788% van de woz-waarde

0,0812% van de woz-waarde

Belasting / heffing
Onroerende-zaakbelasting (OZB) (woningen)1
Eigenaar

Onroerende-zaakbelasting (OZB) (niet-woningen)1
Eigenaar

0.1511% van de woz-waarde

0,1539% van de woz-waarde

Gebruiker

0.1208% van de woz-waarde

0,1170% van de woz-waarde

Voor hen die zowel eigenaar als gebruiker zijn, gelden dus beide tarieven.
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht
Alleenstaande

204,00

210,00

Meerpersoons huishouden

330,00

336,00

1

Rioolheffing

125,00

145,00

Marktgelden

per strekkende meter: 2,55

per strekkende meter: 2,55

1,10

1,10

Toeristenbelasting

1 Deze tarieven moeten op 16 december 2009 nog door de raad worden vastgesteld.
Het college stelt aan de gemeenteraad voor
om de opbrengst van de OZB niet meer te
verhogen dan de inflatiecorrectie (1,8%).
Hierdoor valt het tarief voor woningen iets
hoger uit, omdat de gemiddelde waarde naar
verwachting iets daalt. Het tarief voor de
rioolheffing stijgt met € 20,00.
Gecombineerde aanslag
Ook in 2010 zult u een gecombineerd aanslagbiljet ontvangen met daarop de OZB,
rioolheffing en afvalstoffenheffing. Naar verwachting valt de aanslag in de laatste week

van februari bij u in de bus. Hebt u vorig jaar
gekozen voor een automatische betaling, dan
geldt deze machtiging ook voor dit jaar, tenzij u hem intrekt. U hoeft dus zelf niets te
doen om de machtiging te handhaven.

CDA: na ons de zondvloed
van het college zelf aangeeft dat niet duidelijk is wat de maatschappelijke gevolgen daarvan zijn. Bijvoorbeeld:
• het verhogen van de huur van sportaccommodaties en het zwembad;
• vanaf 2011 fors bezuinigen op subsidies
voor maatschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties;
• geen uitbreiding van de personeelsformatie voor handhaving, WMO en WI (nodig
ca. € 700.000 per jaar);
• structureel bezuinigen op alle personeel
( € 1.000.000 per jaar);
• 20 % minder naar de reserves en voorzieningen;
• het budget voor een multifunctionele hal
(€ 2.515.000) halveren en geen budget
voor een vervangende hal voor de
Dennenberg ( € 1.400.000).
Het college kan bij al deze ingrijpende voorstellen niet aangeven wat daarvan de gevolgen zijn. Geblinddoekt is de kettingzaag
gehanteerd, zonder te weten waar de boom
valt.
Deze manier van besturen is onverantwoord.
Monique Krikhaar
Wat heeft het college de raad voorgesteld?
Om de begroting sluitend te krijgen zijn door
het college bezuinigingen voorgesteld, waar-

Bezuinigingen geen invloed op geplande investeringen
In de Troonrede van september liet Koningin
Beatrix weten dat het de ambitie van de
regering is om onzekerheden om te buigen
naar herstel. De Nederlandse economie staat
nog een verdere krimp te verwachten en om
deze op te vangen worden de overheidsuitgaven nog niet verlaagd. Echter, op termijn
heeft ook de gemeente Valkenswaard te
maken met een inkrimping van de inkomsten.
De gemeente is namelijk voor haar inkomsten
voor een groot gedeelte afhankelijk van het
Rijk. Bijna 60 procent van alle gemeentelijke
inkomsten komt rechtstreeks van de rijksoverheid. Een deel van deze inkomsten komt
uit het gemeentefonds. Dit is een fonds waar
de rijksoverheid jaarlijks een deel van de
belastingopbrengst in stort en over de
gemeenten verdeelt, afhankelijk van het aantal inwoners, de oppervlakte en een aantal
speciale omstandigheden. Voor 2010 en
2011 zullen deze inkomsten nog niet dalen
maar voor 2012 en de volgende jaren wordt
een korting op deze uitkering verwacht die in
een negatief scenario kan oplopen tot 20%.
Om bij te dragen aan een noodzakelijk herstel
van de overheidsfinanciën heeft ook de
gemeente Valkenswaard een aantal bezuinigingsmaatregelen moeten nemen om de
meerjarenbegroting sluitend te krijgen.
Budgettaire krapte dwingt de gemeente
Valkenswaard om het anders te gaan doen en
maatregelen te nemen. Gevolgen van de
recessie zijn daarom aanleiding om een aantal
beleidsvoornemens een jaar uit te stellen en
bezuinigingsmaatregelen te nemen voor het
aankomende jaar. Toch kunnen een aantal
belangrijke investeringen doorgaan in 2010.
Investeren is immers noodzakelijk voor een
herstel van de economie.
Maatregelen
De gemeente heeft besloten in 2010 totaal
circa 2,5 miljoen euro te bezuinigen. Om de
tekorten van het Rijk op te vangen zullen de
hierna volgende jaren nog meer bezuinigingmaatregelen moeten worden genomen.
Uitgangspunt hierbij is dat de lokale lasten

voor de burger niet meer dan trendmatig stijgen en dat de geplande investeringen kunnen
worden uitgevoerd. Hierdoor moeten keuzes
worden gemaakt.
Wat gaan we doen in 2010?
De begroting 2010 is ingedeeld naar de door
de gemeenteraad vastgestelde programma’s;
algemeen bestuur, openbare orde en (integrale) veiligheid, verkeer, vervoer en waterstaat, economische zaken, onderwijs, cultuur
en recreatie, sociale voorzieningen en maatschappelijk werk, volksgezondheid en milieu,
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en
financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Hieronder lichten we per programma toe wat
de belangrijkste actiepunten zijn:
Programma 0: Algemeen Bestuur
Dit programma bevat de relatie tussen burger
en bestuur. Enkele actiepunten in 2010 zijn:
• Optimaliseren van de dienstverlening,
waarbij de burger centraal staat.
Verbeteren van dienstverlening door meer
producten en diensten te digitaliseren en
het houden van een klanttevredenheidsonderzoek.
• Verdere ontwikkeling van de intergemeentelijke samenwerking met de A2 gemeenten (Cranendonck, Heeze-Leende en
Waalre).
Programma 1: Openbare orde en (integrale)
veiligheid
Het programma “openbare orde en (integrale) veiligheid” omvat onder andere aangelegenheden van politie, brandweer en overige
incidenten. Enkele actiepunten in 2010 zijn:
• Aandacht voor het verbeteren van de
veiligheid en het bestrijden van overlast in
de woonomgeving.
• Operationeel zijn van het Regionaal
Informatie- en Expertisecentrum Zuidoost- Brabant (RIEC). Het RIEC is een fysieke
locatie op regionaal niveau, welke voorziet
in de behoefte van de daaraan deelnemende gemeentes om beter bestuurlijk op te
kunnen treden tegen georganiseerde criminaliteit.

Bezuinigingsmaatregelen

Programma 2: Verkeer, vervoer en
waterstaat
Binnen het programma “Verkeer, vervoer en
waterstaat” draait het om de bereikbaarheid,
de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van
Valkenswaard. Enkele actiepunten in 2010
zijn:
• Herinrichten van de Markt.
• Het aanleggen van de Lage Heideweg.
• Reconstructie van de Europalaan.
• Reconstructie van de Maastrichterweg.
• Herinrichten van het Mgr. Kruijpersplen en
de aanleg van een definitief parkeerterrein.
• Het voorbereiden van de uitvoeringsmaatregelen N69.
• Uitvoeren van groot onderhoud Zuidelijke
Randweg.
Programma 3: Economische zaken
Dit programma omvat het horeca- recreatieen toerismebeleid, de weekmarkt en de
bedrijven binnen de gemeente Valkenswaard.
Enkele actiepunten in 2010 zijn:
• Stimuleren van bedrijvigheid binnen de
gemeente door financieel en bedrijfskundig advies.
• Herstructurering van bedrijventerrein
Schaapsloop I.
Programma 4: Onderwijs
Het programma “onderwijs” omvat alle vormen van onderwijs, schoolbegeleiding en
leerlingenvervoer. Een actiepunt in 2010 is:
• Het stimuleren van de brede schoolgedachte.
Programma 5: Cultuur en recreatie
Dit programma richt zich op het initiëren en
in stand houden van voorzieningen op het
gebied van cultuur en recreatie. Enkele actiepunten in 2010 zijn:
• Jaarlijkse subsidie aan het Valkerij- en
Sigarenmakerijmuseum
en
het
Steendrukmuseum;
• Uitbreiding gymlokaal Borkel en Schaft.
• Realisatie
van
een
kunstgrasveld
SV Valkenswaard.
• Voortgang renovatie van sporthal De
Belleman.
• Participeren in sportstimuleringsprojecten.
• Het ontwikkelen van alternatieve opbouwlocaties voor een aantal bloemencorso
buurtschappen.

• Vervallen formatie-uitbreiding. Besparing: € 458.000,00
• Bezuiniging op vervangingen en onderhoudsvoorzieningen. Besparing € 357.000,00

Wat heeft de raad, wat heeft de coalitie
ermee gedaan?
De raad heeft in meerderheid besloten dat:
- de voorgenomen verhoging van de huur

• Geen bekostiging meer van schoolbegeleiding. Besparing: € 40.000,00
• Inzet bespaarde rente. Besparing: € 300.000,00
• Verhoging OZB (inflatiecorrectie 1,8%). Opbrengst: € 92.000,00

Het hierdoor ontstane tekort wordt gedekt
door het structureel verlagen van de middelen voor onderhoud van wegen en gebouwen
(€ 300.000 per jaar bezuinigen naast de door
het college al doorgevoerde bezuiniging);
maar niemand kan zeggen wat dat betekent
voor het onderhoud, het college niet en de
coalitie ook niet…. En dat terwijl er wel
geklaagd wordt over de slechte stoepen,
fietspaden en wegen.
In oktober is door de raad beslist dat het
opknappen van de markt in fasen zou gaan
gebeuren omdat er gewoon geen geld voor
is. Nu heeft de coalitie bedacht dat de hele
markt wél in een keer kan worden aangepakt
en daarvoor wordt opnieuw een greep uit de
algemene reserve gedaan. Dat de algemene
reserve een gevaarlijke grens nadert doet er
kennelijk niet toe.
Geblinddoekt leuke dingen doen, maar geen
idee welke gevolgen dit heeft.

Wat vindt het CDA er van?
De bezuinigingen voor vrijwilligersorganisaties, gehandicaptenbeleid en jeugdbeleid
gaan niet door. Dat is goed, maar de maatschappelijke organisaties worden wel gekort.
Het CDA heeft geprobeerd om de alternatieve bezuiniging, die structureel is, om te
buigen naar een bezuiniging alléén voor
2010, zodat de raad bij de bespreking van de
kadernota in mei de gevolgen van alle bezuinigingen goed in beeld kan krijgen en weloverwogen keuzes kan maken. De coalitie
stemde unaniem tegen dit amendement.
Met andere zaken die ons in de toekomst veel
geld gaan kosten is nog niet eens rekening
gehouden, denk maar aan extra budget voor
de begeleiding/dagbesteding en de verlaging
van de uitkering uit het gemeentefonds.
Als de keuzes er ooit toe doen, dan is het nu!
Maar keuzes moeten verantwoord en onderbouwd gebeuren. Daar staan wij voor. De
kettingzaag pakken en geblinddoekt de
boom omhalen zonder te hebben nagedacht
over waar de boom gaat vallen, is een foute
keuze, een keuze zonder visie, onverantwoord… En dat is wat nu gebeurt. Na ons de
zondvloed.
En daarom heeft het CDA tegen deze begroting gestemd.
Monique Krikhaar, fractievoorzitter CDA

Programma 6: Sociale voorzieningen en
maatschappelijk werk
Dit programma richt zich op het activeren en
op weg helpen van inwoners naar werk, het
bestrijden dan wel voorkomen van werkloosheid, het bestrijden van armoede, het verstrekken van bijstand en maatschappelijke
diensten. Enkele actiepunten in 2010 zijn:
• Ondersteuning bieden bij de terugkeer
naar de arbeidsmarkt van burgers die zijn
getroffen door werkeloosheid als gevolg
van de recessie.
• Invoering van de Wet Investering in jongeren.
• Studie naar de invoering van twee woonservicezones in Valkenswaard.
• Realiseren van vrijwilligersbeleid.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu
Dit programma richt zich op het verbeteren
van de kwaliteit van het milieu. Enkele actiepunten in 2010 zijn:
• Aanschaf van defibrillatoren aan sportverenigingen.
• Uitwerken van het alcohol- en drugsbeleid.
• Regionale samenwerking op het gebied
van afvalinzameling.
• Uitvoeren van rioleringswerkzaamheden.
Programma 8: Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
Het programma omvat ruimtelijke ontwikkeling en wonen. Enkele actiepunten in 2010
zijn:
• Actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen.
• Voorbereiding
ontwikkelingen
Valkenswaard-Zuid.

Programma 9: Financiering en algemene
dekkingsmiddelen
Dit programma richt zich op het financiële
beheer en de gemeentelijke belastingheffing.
Enkele actiepunten in 2010 zijn:
• Uitvoering van het traject ‘Andere
Overheid’. Een realisatieplan gericht op het
gebied van digitale dienstverlening.

In de maand oktober hebben wij in de raad
fel gereageerd toen het opknappen van de
markt aan de orde was. Wij vonden toen dat
het beschikbare geld aan het opknappen van
de verkeerde delen van de Markt besteed
werd. Dat heeft kennelijk toch indruk
gemaakt. Bij de behandeling van de begroting zijn nu gelden vrijgemaakt om ook de
grote Markt zo snel mogelijk op te gaan
knappen.

• Bezuiniging personeelskosten. Besparing: € 1.000.000,00;

van sportaccommodaties en het zwembad
met 15 % niet doorgaat;
- dat de voor 2011 en volgende voorgenomen vermindering van 10 % per jaar
van de subsidies voor vrijwilligersorganisaties niet doorgaat (korting voor maat
schappelijke organisaties gaat wel door);
- dat er op jeugdbeleid en het gehandicaptenbeleid niet wordt gekort.

• Onderhoud en vervanging van speelvoorzieningen.

PvdA: sociale catastrofe afgewend

• Bezuiniging onderhoud op wegen en gebouwen. Besparing: € 300.000,00
Kwijtschelding
Hebt u een inkomen op bijstandsniveau, dan
kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen.
Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing tot een bedrag van maximaal
€ 175,00.

147534-47
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Peter van der Burgt
(Foto: Arie Muller)
De begroting 2010 zoals voorgelegd door
het College hebben wij een keiharde conservatieve en hardvochtige begroting genoemd.
De begroting bevatte voorstellen om jarenlang de subsidies voor sociaal-cultureel
werk, voor gehandicapten, voor ouderenbeleid, voor jongerenbeleid fors te korten, 10%
per jaar gedurende 3 jaar. En verder een
jarenlange huurverhoging voor sportaccommodaties van maar liefst 15% per jaar.
Wij als PvdA vonden dat deze keiharde bezuinigingen Valkenswaard diep in het levendige,
sociale hart raakten. Met zulke aanslagen op
hun financiën zouden verenigingen en instellingen slechts kunnen overleven door tarieven
en contributies fors te verhogen. En dat betekent dat de toegankelijkheid tot sport en tot
maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen voor de lagere inkomens sterk belemmerd wordt, zo niet zelfs onmogelijk
gemaakt.
Wij vonden dat die bezuinigingen van tafel
moesten en hebben daarvoor een begrotingswijziging voorgesteld. Nagenoeg elke partij in
de raad was die mening toegedaan en uiteindelijk zijn deze bezuinigingen uit de begroting
gehaald.

Economische crisis
De economische crisis heeft gevolgen voor de
werkgelegenheid. Deze neemt af. Wij vinden
dat je als gemeente alles uit de kast moet
halen om mensen die hun baan verliezen zo
snel mogelijk weer naar ander werk te begeleiden. Dat kan door goed gebruik te maken
van zogenaamde WWB gelden die uit Den
Haag komen. Daarmee kun je bestaande
regelingen intensiveren waarbij de gemeente
uitkeringsgerechtigden bij een werkgever kan
plaatsen met behoud van uitkering. Dat kan
tot maximaal drie maanden. Op die manier
hebben beide, werkgever en werknemer de
kans om te zien of het ‘klikt’. In het verleden
heeft dit tot uitstekende resultaten geleid. Wij
hebben het College opgeroepen om die
begeleiding weer nieuw en krachtig leven in
te blazen en daar ook middelen voor ter
beschikking te stellen vanuit het W-gedeelte
van de uitkering Wet Werk en Bijstand. Het
kost dan per saldo geen geld en we lopen ook
minder risico dat we het overgebleven geld
weer terug moeten betalen aan Den Haag.
Kortom een win-win situatie. Onze oproep
kreeg de steun van de raad en zowel woord
als daad zijn nu aan het College.

In ons betoog over de begroting zijn we
tevens uitvoerig ingegaan op zowel de huidige politieke besluitvorming in Valkenswaard
als ook op belangrijke dossiers zoals
Europalaan,
Lage
Heideweg
en
Valkenswaard-Zuid. De geïnteresseerde lezer
kan ons betoog vinden op onze website
www.valkenswaard.pvda.nl
Peter van der Burgt,
fractievoorzitter Partij van de Arbeid
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PUUR: Valkenswaard moet DB: goed op koers
met de billen bloot
te zijn voor andere geluiden. Dat is niet juist,
voor goede voorstellen moet er altijd ruimte
zijn en ís er altijd ruimte. De coalitie heeft
uiteraard zijn verantwoordelijkheid genomen
en doet zijn best de vaart er in te houden, met
name wat betreft de vijf speerpunten. En
natuurlijk wordt daarbij gebruik gemaakt van
de meerderheid die je als coalitie hebt. Wat ik
niet begrijp is dat de oppositiepartijen CDA
en PvdA het initiatief niet naar zich toe hebben getrokken en met sterke alternatieven
zijn gekomen. Met name het CDA heeft zich
er deze keer wel heel erg makkelijk van af
gemaakt: veel kritiek uiten, geen enkel alternatief aandragen en tegen de begroting
stemmen. Daarmee ontloop je jouw politieke
verantwoordelijkheid en laat je jouw kiezers
in de kou staan. Ik was zeer verrast door deze
negatieve opstelling van het CDA.
Rob Spit
(Foto: Arie Muller)
De behandeling van de begroting 2010 op
woensdag 4 november is voor de coalitie van
Groen Links, VVD, Dommels Belang,
Valkenswaardse Belangen en PUUR naar
tevredenheid verlopen. De belangrijkste
pijnpunten, de verhoging van subsidies aan
verenigingen van vrijwilligers en de verhoging van de huur van accommodaties, zijn
ongedaan gemaakt én er is geld gevonden
om de totale Markt op te knappen.

Aan de begrotingsbehandeling is een gedegen voorbereiding door de coalitie vooraf
gegaan. In diverse bijeenkomsten is de begroting geanalyseerd en zijn de wensen van de
diverse fracties in beeld gebracht. Die besprekingen waren uiterst aangenaam en inspirerend. Belangrijkste kenmerk: de diverse fracties respecteren elkaars opvattingen en collectief wordt geprobeerd die opvattingen tot
hun recht te laten komen. En aan de vijf
speerpunten
–
Lage
Heideweg,
Valkenswaard-Zuid, Europalaan, de Markt en
De Belleman - hebben we ons collectief verbonden. Op deze manier is politiek actief zijn
een genot.
Kritiek
Opvallend was de opstelling van zowel CDA
als PvdA. Beide fracties uitten kritiek op de
handelwijze van de coalitie: er zou geen ruim-

Terughoudende opstelling
Ander opvallend punt was de terughoudende
opstelling van het college. Het moet gezegd:
het college heeft een uitstekende begroting
gepresenteerd met daarin vergaande voorstellen. Ongetwijfeld om de raad te confronteren met de moeilijke financiële positie en
om het debat uit te lokken. Maar ik zou als
college in een stevig betoog mijn keuzes te
vuur en te zwaard hebben verdedigd! Ook
dat hoort bij een goed raadsdebat: opkomen
voor de keuzes die je als college maakt. Een
gemiste kans.
Tot slot
De behandeling van de begroting 2010 was
slechts een voorproefje. Naar verwachting zal
de bijdrage van het Rijk aan alle gemeenten
fors teruglopen. Deze korting op het
gemeentefonds zou voor Valkenswaard wel
eens in de miljoenen kunnen lopen. De raad
van Valkenswaard zal in het voorjaar van
2010, bij de eerste besprekingen over de
begroting 2011, nog voor hete vuren komen
te staan. Die besprekingen zullen plaatsvinden aan de hand van een totale analyse van
de begroting door het college waarop met
name de coalitie sterk heeft aangedrongen. In
2010 zal blijken dat we in Valkenswaard pijnlijke keuzes zullen moeten maken en echt met
de billen bloot moeten!
Rob Spit, fractievoorzitter PUUR

VB: handen af van vrijwilligersorganisaties
gingsleven, waarin vele vrijwilligers bergen
werk verrichten bij de organisatie van vele
activiteiten.
Geen verlaging van subsidies en geen verhoging van de tarieven voor sportaccommodaties dus. Een meerderheid van de gemeenteraad koos ervoor om extra te bezuinigen op
onderhoud aan gebouwen en wegen. Een
voordeel heeft de huidige economische situatie namelijk: met hetzelfde geld kun je meer
doen.

In de begroting 2010 werd door het college
van burgemeester en wethouders voorgesteld om vanaf 2010 de tarieven voor alle
sportaccommodaties en de entree voor
zwembad de Wedert jaarlijks te verhogen
met 15%.
Bovendien werd voorgesteld om vanaf 2011
alle subsidies jaarlijks te verlagen met 10%.

Duidelijke keuzes
De begroting 2010 laat wel zien dat de
komende jaren duidelijke keuzes gemaakt
moeten worden, omdat de bezuinigingen in
Den Haag ook zijn weerslag hebben op alle
gemeenten.
Dat daarbij pijnlijke maatregelen horen zal
waarschijnlijk onvermijdelijk zijn.
Valkenswaardse Belangen zet in om daarbij in
ieder geval de amateurverenigingen en de
zwakkeren in onze samenleving te ontzien.
Uiteraard zijn wij blij dat de tarieven voor de
OZB slechts stijgen met het inflatiepercentage
en dat de overige tarieven voor afvalstoffenheffing, rioolheffing etc. binnen de perken
bleven. Een extra lastenverzwaring voor onze
inwoners was voor ons onbespreekbaar
geweest.

Valkenswaardse Belangen was hier keihard op
tegen en wij vroegen ons hardop af of het
college het gehele maatschappelijke veld failliet wilde laten gaan. Door deze maatregelen
zouden vele verenigingen immers dubbel
gepakt worden.
Dit voornemen werd door de gehele gemeenteraad, met uitzondering van de CDA-fractie,
van tafel geveegd.
Valkenswaard is trots op zijn rijke vereni-

Autovrij
Wij zijn blij dat de totale Markt in
Valkenswaard vernieuwd gaat worden. Al
jaren vinden we dat hard nodig, maar steeds
weer moest worden gewacht tot er duidelijkheid was over de verkeerssituatie.
Het wordt steeds duidelijker dat het doorgaande verkeer op termijn eindelijk omgeleid
kan worden via de Europalaan en daarmee
kwam de weg vrij om het centrale plein van

Wout Verhoeven

Lage Heideweg
Het bestemmingsplan voor de Lage
Heideweg wordt binnenkort vastgesteld. Het
is belangrijk voor Valkenswaard dat deze weg
er ligt voordat de woningen in Valkenswaard
Zuid opgeleverd worden. We willen namelijk
geen “tweede Dommelen Noord” situatie.

H&G: investeren
in verenigingsleven

Het voorstel dat H&G enkele weken geleden
lanceerde om recht te doen aan alle kiezers
die stemden voor het revitaliseren van de
GROTE MARKT haalde toen geen meerderheid. De stevige discussie die ik samen met
mijn collega raadslid Egbert Buiter (PVDA)
toen moest voeren over dit onderwerp is
uiteindelijk succesvol gebleken. Tijdens de
behandeling van de begroting 2010 is alsnog
besloten de GROTE MARKT op te knappen.
Wij de fractie van H&G hebben hiervoor
geknokt en ik ben echt super blij met dit
besluit. Het doet recht aan iedereen die
gestemd heeft en het is echt goed voor
Valkenswaard.

Er is altijd gezegd dat de aanleg van de Lage
Heideweg zou leiden tot het verkeersluw
worden van de Bergstraat. Dit blijkt tot onze
treurnis niet het geval te zijn. Er zal dus ingezet moeten worden op verkeersremmende
maatregelen op de Bergstraat en de
Westerhovenseweg om aan deze straten een
goede woon- en leefkwaliteit veilig te stellen.

Ronald Martens
De begrotingsbehandeling is uitstekend verlopen. De voor Dommelen belangrijke speerpunten zijn overeind gebleven en de aangekondigde kortingen op subsidies en huurprijzen voor de sportverenigingen, vrijwilligers
en invaliden zijn van de baan. De coalitie
heeft een streep gehaald door deze voorgenomen bezuinigingen.
De samenwerking tussen Valkenswaardse
Belangen, Puur en Dommels Belang werkt
steeds beter. Zo goed zelfs dat deze partijen
gaan fuseren en vol vertrouwen met een
gezamenlijke lijst de komende verkiezingen in
gaan. United we stand en devided we fall.Wij
willen en zullen niet in dezelfde positie terecht
komen als vier jaar geleden. Uitgesloten worden van coalitiedeelname. Gelukkig is dat
veranderd toen een voorgestelde verhoging
van 10% op de OZB het vorige college de
kop kostte.
Dommelen Zuid
De plannen voor de woningbouw in
Valkenswaard Zuid zijn in voorbereiding en,
zoals in het verkiezingsprogramma van
Dommels Belang stond, er komt geen bedrijventerrein in Valkenswaard Zuid. Het wordt
een mix aan woningtypes waarbij de voorgenomen hoogbouw is geschrapt. Er komen
veel starterswoningen. Ook wordt natuur
gerealiseerd die toegankelijk is voor de
Dommelse mensen. Kortom, er is een goed
vooruitzicht op woningbouw en met name
ook betaalbare woningen voor onze kinderen.

Valkenswaard aan te pakken.
Valkenswaardse Belangen is voorstander van
een Markt die autovrij is ingericht met veel
groen. Dit betekent overigens niet dat nergens meer geparkeerd kan en mag worden.
Als wij het hebben over autovrij dan hebben
wij het over het grote Marktplein. Dat daarlangs of op de randen nog parkeergelegenheid moet zijn is voor ons duidelijk.
LTS
De soap rond de LTS is ons een doorn in het
oog geweest. Valkenswaardse Belangen is
vanaf het begin helder geweest. Slopen dit
gebouw en maak een woningbouwlocatie die
aansluit bij het park en de oude begraafplaats.
Nog los van de discussie of sprake is van een

Flexdome
Een moeilijk woord voor een overdekte hal
voor herriesporten. Die zou moeten komen in
de omgeving van het Eurocircuit. Dommels
Belang heeft aangegeven dat “de stekker” er
uit moet omdat de komst van zo’n grootschalige publiekstrekker tot veel kosten voor
de gemeente zal leiden. Er zullen wegen en
parkeervoorzieningen moeten worden aangelegd. En het geld daarvoor hebben we nu
eenmaal niet. Daarbij komt dat de realisatie
van een dergelijke publiekstrekker zal leiden
tot een inbreuk op natuur en milieu. Stekker
er uit dus!
Belleman
Ondanks de moeilijke financiële situatie,er
komen grote kortingen uit Den Haag op ons
af, is er niet getornd aan de planning voor de
renovatie van de Belleman. Die zal volgens
planning worden voortgezet. En ook het
voorterrein van de Belleman zal anders worden ingericht.
Den Dries
Valkenswaard staat bekend om zijn goede en
vele sportvoorzieningen. De uitvoering van
plannen om sportpark Den Dries effectiever
in te richten is, na een paar jaar van onnodige stilstand,eindelijk en met succes van start
gegaan. Een aanvankelijke scepsis en weerstand bij de beide zwemclubs heeft geleid tot
overeenstemming tussen de zwemverenigingen en de golfclub. Goede zaak.
Op naar de gemeenteraadsverkiezingen. De
plaatselijken zijn er klaar voor!
Ronald Martens,
fractievoorzitter Dommels Belang

De begroting 2010 werd al weer op
4 november jl. vastgesteld. Een bijzondere
begroting en een wel zeer bijzondere begrotingsbehandeling.
Een crisisbegroting mogen we wel zeggen en
zoals ik letterlijk zei: “Een begroting maken
ten tijde van crisis lijkt niet bepaald leuk werk,
wel een uitdaging. Er moeten dan keuzes
gemaakt worden en die kunnen scherp en
pijnlijk aankomen. En elke keuze doet overigens altijd ergens pijn.
Uitgangspunten
Het College heeft zich, ondanks alle problemen rond deze crisisbegroting, heel duidelijk
aan enkele heldere uitgangspunten gehouden en wel:

Theo Geldens
De waarschuwingen die ik namens de fractie
van H&G uitsprak tijdens de behandeling
van de begroting 2008 /2009 bleken geen
slag in de lucht. 2010 laat zien dat we echt
moeten bezuinigen. De overheid schuift kosten af op de gemeente en dat slaat een fors
gat in de begroting. Het voorstel van dit college om te bezuinigen op de verenigingen en
op vrijwilligersorganisaties heeft mij kwaad
gemaakt. Juist nu, in tijden van crisis, moet
geïnvesteerd worden in het verenigings- en
vrijwilligersleven dat een van de pijlers is
van onze samenleving is.
Dankzij een ingediend voorstel heeft H&G dit
voornemen in ieder geval terug kunnen draaien. De verenigingen en vrijwilligers zullen in
2010 en daarna niet structureel en ongecontroleerd gaan inleveren. Ook heeft een voorstel van H&G, dat door de meerderheid van
de raad werd gesteund, ertoe geleid dat er
eindelijk na bijna 20 JAAR duidelijkheid komt
voor De Dennenberg. Voor mei 2010 moeten
er duidelijke plannen op tafel liggen.
Opnieuw en inmiddels al drie jaar na elkaar
heb ik ervoor geknokt om aandacht te krijgen
voor een schoner Valkenswaard en met succes. De raad steunde eerder dit jaar een voorstel van H&G en ook nu weer tijdens het vaststellen van de begroting is een voorstel om
een zogenaamd beeldkwaliteitplan ( de basis
voor een schoon Valkenswaard ) aangenomen met een forse meerderheid. En dan de
Markt.

Iets wat de gemeente zich nooit kan veroorloven, we hebben het immers over gemeenschapsgeld.
Valkenswaardse Belangen ziet het voormalig
terrein van de LTS als een uitgelezen situatie
voor woningen met een voor en een achtertuintje. Alsjeblieft niet gelijk volbouwen met
appartementen, maar een goede mix hiervan
met uiteraard ruimte voor starterswoningen.
Wout Verhoeven,
fractievoorzitter Valkenswaardse Belangen

• de vijf speerpunten van het coalitieprogramma;
• slechts inflatiecorrectie toegepast op de
OZB;
• geen ruimte voor nieuw beleid.
“Dat wij vanmiddag enige accenten in uw
begroting wensen te verleggen, maakt uw
werk niet minder, maar hopelijk beter”, heb ik
tijdens de begrotingsbehandeling aan het college gezegd.
Accenten verlegd
We hebben accenten verlegd. Ik citeer
opnieuw:
“Het College vindt terecht, dat het integrale
jeugdbeleid geïntensiveerd moet worden. Dat

Oude politiek
Tijdens de begrotingsbehandeling heb ik duidelijk gemaakt dat H&G afstand wil nemen
van het oude politieke denken. In plaats van
te kijken naar onze middelen moeten we
gaan kijken naar onze behoefte. Niet het
geld, niet het een of andere speeltje van een
individuele vertegenwoordiger of politieke
partij, bijvoorbeeld een hal voor lawaaisporten op het Eurocircuit moet centraal
staan, NEE de gemeenschap, de inwoners
moeten centraal staan.

Behoefte
De gemeente moet gestuurd worden vanuit
de behoefte. Op de behoefte van de
gemeenschap dient het beleid te worden
afgestemd. Als het aan H&G ligt zal deze
voorgestelde lijn de komende jaren worden
gevolgd om te voorkomen dat u geconfronteerd word met onnodige lastenverhogingen.

Plicht
Samen met mijn collega raadsleden heb ik
een begroting vastgesteld die als gevolg van
de buitengewoon moeilijke economische
omstandigheden een verantwoord maar
moeilijk evenwicht vertoond. H&G ziet het
dan ook als haar plicht om de komende
raadsperiode goed in de gaten te houden dat
er geen onnodig geld wordt uitgegeven. Ik
zal me samen met het bestuur van H&G op
een “ Heldere en Gedreven” manier in blijven
zetten voor uw belangen. Daar mag u op
rekenen.
Theo Geldens, fractievoorzitter H&G

drie jaar achtereen op sporttarieven en subsidies voor verenigingen vinden wij dramatisch
en slecht verteerbaar. Hier raak je het cement
van de samenleving. Hier moet ook een
oplossing voor gevonden worden, omdat
deze ingreep het sociale karakter van
Valkenswaard sterk kan aantasten en dat willen wij niet.
Juist in moeilijke tijden moeten we oog houden voor alle specifieke doelgroepen in de
samenleving zoals jeugd, senioren, gehandicapten, chronisch zieken. De crisis, ergo de
voorgenomen bezuinigingen, mogen juist
hen niet tot slachtoffer maken. In de samenleving mag en moet aan solidariteit geappelleerd worden!”

monumentaal gebouw of niet, het uitblijven
van besluitvorming en het uitstellen van de
sloop kost de gemeente maandelijks ruim
€ 20.000,-

GroenLinks: jeugd verdient
goed beleid
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Susanne Peeters
is ook voor 100% de mening van GroenLinks.
De jeugd verdient een goed beleid, dat met
alle zorg en bekwaamheid wordt uitgevoerd.
De jeugd is de toekomst, het kader van de
volgende decennia. Dus echt helemaal eens
met uw intentie en met de prachtnota, die
dan ook vorige keer unaniem door de raad
werd vastgesteld.
Maar … hoe valt dit uitgangspunt te rijmen
met een halvering van het budget? Niet dus!
We kunnen vervolgens twee dingen doen:
ambities voor de jeugd naar beneden bijstellen of geld erbij. U begrijpt, dat GroenLinks
voor het laatste kiest, want de jeugd is het
hoge ambitieniveau meer dan waard.
Coalitiebreed zal geamendeerd worden om
de begroting in dit opzicht te wijzigen.
Ook de andere bezuinigingsronden van zelfs

En de coalitie heeft geamendeerd en wel zo
stevig dat:
- de gewraakte bezuinigingen zijn teruggedraaid tot in 2013 toe.
- het jeugdbeleid de volle 100% van het
budget terugheeft
Ons motto was daarbij: “Mensen gaan voor
stenen!”
En bovendien hebben de coalitiepartners verantwoord geld beschikbaar gesteld om de
markt in het geheel te renoveren.

Wat prettig was, H&G en PvdA stemden met
ons mee. Dus groot draagvlak in de raad.
Wat ongelooflijk en zelfs verbijsterend was,
was de volledige tegenstem van het CDA.
En wel dwars tegen alles wat ze zelf voorstonden en altijd zeggen in!!!

GroenLinks is zichzelf in deze crisisbegroting
volledig trouw gebleven. Dat kunnen mijn
overburen in de raad niet meer met droge
ogen zeggen.
Susanne Peeters,
fractievoorzitter GroenLinks

