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BEGROTING 2021 VAN DE GEMEENTE VALKENSWAARD

Valkenswaard op koers met 
de Toekomstvisie

In 2011 is de Toekomstvisie 2030 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Het vormt de 
leidraad voor onze beleidskeuzes voor de 
toekomst. De Toekomstvisie is opgesteld 
samen met de Valkenswaardse samenleving. 
Waarom? Omdat we beleid niet vanuit het 
gemeentehuis achter een bureau bedenken. 
Maar samen met inwoners, bedrijven en ver-
enigingen van Valkenswaard!

Visie op Toekomst 
De toekomstvisie bestaat uit vijf thema’s waar-
mee we verder bouwen aan Valkenswaard. 
Deze thema’s komen ook terug in de jaarlijkse 
gemeentelijke begroting.

Wonen: we zorgen op korte termijn voor 
huisvesting die aantrekkelijk is voor jongeren. 
Op de middellange termijn zorgen we voor 
huisvesting die past bij jonge (Brainport)
gezinnen.

Werken: De in onze gemeente gevestig-
de ondernemingen,  de vrijetijdssector én 
de Brainportregio bieden grote kansen voor 
werkgelegenheid en bedrijvigheid. Daar tref-
fen we allerlei maatregelen voor. 

Vrije tijd: we geven een impuls aan verblijfs-
recreatie en innovatieve leisure. 

Sociaal Domein: we maken, naast de wet-
telijke verplichtingen, ook niet- wettelijke 
keuzes als dat mogelijk is: vooral voor jongere 
generaties. 

Bestuur & Organisatie: we maken een funda-
mentele keuze voor overheidsparticipatie in 
beleid en communicatie. 

Wonen

Woningbouwbeleid werkt!
Relatief gezien wordt er nergens in de 
regio zo hard gebouwd als in Eindhoven en 
Valkenswaard! Dit bewijst dat onze inzet op 
het gebied van woningbouw wordt beloond. 
In 2021 zetten we dit succes voort. We blijven 
in volle vaart bouwen, omdat de gemeente-
raad prioriteit heeft gegeven aan woning-
bouwprojecten die aansluiten op de markt-
vraag en dus realiseerbaar zijn. Op die manier
kunnen we ons woningbouwprogramma 
snel realiseren. De nadruk ligt daarbij op de 
(her)ontwikkeling van terreinen binnen onze 

bebouwde kom. De transformatie van win-
kels naar woningen buiten het compact kern-
winkelgebied, biedt daarnaast een kans om 
leegstand tegen te gaan en nieuwe woningen 
aan Valkenswaard toe te voeren.  

Strategie gericht op jongeren en jonge 
gezinnen
Vergrijzing en ontgroening zijn trends die de 
bevolkingsomvang nu en in de toekomst beïn-
vloeden. Om ervoor te zorgen dat het hoge 
voorzieningenniveau van Valkenswaard in de 
toekomst behouden kan blijven, is het van 
belang dat het aantal inwoners minimaal op 
hetzelfde peil blijft en het liefste groeit. Daarom 
zetten we in op het behouden en aantrekken 
van nieuwe inwoners, met name jongeren en 
jonge gezinnen, Zo ontstaat er meer (sociaal 
en fi nancieel) draagvlak voor voorzieningen. 
Bovendien behouden we zo de levendige wij-
ken en de sociale cohesie waar onze inwoners 
zich thuis voelen. Dankzij deze inzet tekende 
zagen we de afgelopen jaren een stijging van 
het aantal inwoners en dat is mooi.  

Energietransitie en klimaatadaptatie
Voor een goed thuis is een gezonde en duur-
zame leefomgeving cruciaal. De gevolgen van 
klimaatverandering worden steeds beter voel-
baar: extreme droogte, extreme neerslag en 
hittestress. Zowel binnen de bebouwde kom 
als daarbuiten zetten we in op vergroening 
van onze gemeente en het verbeteren van 
de biodiversiteit, dit en zoveel meer draagt 
in belangrijke mate bij aan een gezonde en 
duurzame leefomgeving.  

Werken

Valkenswaard in de Brainportregio
Goede werkgelegenheid maakt van 
Valkenswaard een prettig thuis voor bestaan-
de en nieuwe inwoners die mee kunnen doen 
aan de samenleving. In de Toekomstvisie 
heeft Valkenswaard een heldere ambitie neer-
gezet: in 2030 willen we een lage werkloos-
heid en een goed vestigingsklimaat voor 
bedrijven. De belangrijkste doelstelling is dat 
zoveel mogelijk inwoners van Valkenswaard 
een baan hebben. Een onderscheidend eco-
nomisch profi el en het toepassen van inno-
vatieve concepten zijn hiervoor cruciaal. We 
benutten daarbij onze strategische ligging in 
de Brainport-regio en zorgen voor een goed 
ondernemersklimaat binnen onze gemeente.

Vrijetijdssector
De vrijetijdssector, zoals horeca en recreatie-

ondernemingen, maar ook bungalowparken 
en bedrijven voor actieve dagrecreatie, is in 
Valkenswaard en omgeving een stevige eco-
nomische drager. In het economisch beleid 
richten we ons, wat groei betreft, vooral op 
de vrijetijdssector. Dat doen we om twee 
redenen; Valkenswaard is onderscheidend 
in de vrijetijdssector en deze sector biedt bij 
uitstek kansen om werkgelegenheid te ver-
schaffen voor de lokale beroepsbevolking. 
Vanwege onze ambities voor de vrijetijdssec-
tor is het essentieel om te investeren in de 
ontwikkeling van de leisurezone. Dit doen we 
in het kader van het programma De Groote 
Heide Dommelland.

Vrije Tijd

Leisure
De keuze om de gemeente Valkenswaard als 
leisuregemeente te ontwikkelen is hierboven 
uitgelegd. Tot slot is leisure nog niet geo-
grafi sch verankerd binnen de regio. Als we 
hierop focussen leveren we een sterke bijdra-
ge aan het leefklimaat binnen de Brainport-
regio. We houden daarbij de ontwikkelingen 
rondom corona uiteraard in de gaten, evenals 
de economische gevolgen voor de leisu-
re-economie. Mede op basis hiervan bepalen 
we de temporisering van onze ambities.

Sterke voorzieningen
Sterke vrijetijdsvoorzieningen zijn essentieel 
voor de sociale cohesie in Valkenswaard. 
Onze woonaantrekkelijkheid en sociale cohe-
sie wordt versterkt en de transformatie in het 
sociaal domein gestimuleerd.
Naast jeugd, volwassenen en ouderen zetten 
we het sport- en beweegbeleid ook in om 
mensen met een verstandelijke en lichamelij-
ke beperking te activeren. Ook cultuur is een 
manier waarop inwoners kunnen meedoen en 
elkaar kunnen ontmoeten. 

Sociaal Domein

Programma Sociaal Domein
Om onze doelen te bereiken, heeft de 
gemeenteraad in 2019 een programma 
Transformatie Sociaal Domein 2019-2022 
vastgesteld. Voor dit programma wordt jaar-
lijks een uitvoeringsplan opgesteld, dat bestaat 
uit verschillende projecten.  Het doel: in 2022 
participeren meer inwoners uit Valkenswaard 
autonoom en zelfstandig, naar vermogen en 
behoefte. Om dit effect te bereiken, hanteren 
we drie subdoelen: meer inwoners hebben de 
mogelijkheid om mee te doen en ontvangen 
hiervoor, waar nodig, toerusting en onder-
steuning, meer inwoners voelen zich prettig 
in hun woonomgeving (leefbaarheid) en meer
jeugdige inwoners kunnen zich maximaal 
ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. 
Daarbij zet Valkenswaard ook in op het 
voorkomen van schulden en armoede. De 
gemeente voorziet in toegankelijke schuld-
hulpverlening en verborgen armoede wordt 
proactief opgespoord. 

Bestuur & Organisatie

Valkenswaard Marketing
In 2016 is de stichting Valkenswaard 
Marketing opgericht, die de citymarketingta-

ken van de gemeente heeft overgenomen. In 
2021 zal de stichting Valkenswaard Marketing 
de activiteiten verder ontwikkelen en organi-
satorisch nauwer gaan samenwerken met 
de VVV en het Centrummanagement om 
gezamenlijk nog meer meerwaarde te bieden.  

Bereikbaarheid
We investeren samen met de provincie fl ink 
in de bereikbaarheid met de aanleg van 
de Westparallel en diverse nulplusmaatre-
gelen. Denk aan de verkeersmaatregelen 
Dommelen Zuid, het autoluw maken van 
ons centrum, sluiproutes verminderen, kruis-
punten veiliger maken en ruimte voor alter-
natieven zoals de fi ets en de bus. We voeren 
de komende periode meer dan 25 projecten 
uit voor een verkeersveilig en aantrekkelijk 
Valkenswaard. 

Masterplan Centrum
We werken aan een compact, aantrekkelijk 
en onderscheidend winkelcentrum, waar-
bij leegstaande winkels buiten het kern-
winkelgebied worden getransformeerd naar 
woningen. De overdracht door de provincie 
van de huidige N69 aan de gemeente biedt 
ook veel kansen voor de vernieuwing van 
het centrum. We zetten daarbij in op een 
autoluw centrum met meer groen en een 
goede verbinding met het openbaar vervoer.

Groote Heide Dommelland
De gemeente Valkenswaard is een fi jne 
gemeente om in te leven en te werken. 
Meer bezoekers, bestedingen en banen in 
de vrijetijdssector. Dat is het doel van ons 
programma Groote Heide Dommelland! 
Met het programma bereiden we projecten 
in het buitengebied voor om de natuur, 
vrijetijdsvoorzieningen en de leisure-econo-
mie te versterken. Hierbij doorlopen we een 
participatieproces met relevante betrokke-
nen. Het beschermen van onze kwetsbare 
natuur en het maken van duurzame keuzes 
staan voorop.

Sociaal Domein
In het Sociaal Domein werken we eraan om 
meer (groepen) inwoners de mogelijkheid 
te bieden om elkaar te ontmoeten en om 
mee te doen. Ieder naar eigen vermogen 
en behoefte. Met of zonder een beperking. 
Inwoners die dat nodig hebben, kunnen 
blijven rekenen op passende ondersteuning. 
Het streven is dat mensen zich prettig voelen 
in hun woonomgeving, dat ze oog hebben 
en houden voor elkaar en dat jongeren zich 
maximaal kunnen ontwikkelen en gezond en 
veilig kunnen opgroeien.

Uw woonlasten stijgen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de begroting. Hierna de reacties van de fractie-
voorzitters van de politieke partijen uit de gemeenteraad. Er zijn acht fracties die ook alle acht 
een reactie hebben gegeven. 
De hele begroting kunt u lezen op www.valkenswaard.nl/begroting.

Valkenswaard is een enorm groene gemeente waarin het geweldig wonen, werken en 
recreëren is. Een mooie plek voor inwoners en bezoekers. Zeker voor jongeren en jonge 
gezinnen. Met de titel “Op koers met de Toekomstvisie” presenteert het college van bur-
gemeester en wethouders de programmabegroting 2021. 
De begroting voor 2021 is de derde begroting van de raadsperiode 2018-2022. Door de 
coronacrisis is 2021 een bijzonder begrotingsjaar. In de begroting staan de plannen van de 
gemeente voor 2021, wat die plannen kosten en welke inkomsten we kunnen verwachten. 
De focus ligt op de ingezette koers om de Toekomstvisie 2030 te realiseren.   

Het college van burgemeester en wethouders
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Koersvast doorpakken tijdens Corona, samen gaat het lukken!

Het is 5 voor 12

Marathon, geen sprint

De begroting 2021 ‘op koers met de toe-
komstvisie’ is opgesteld in een tijd waarin de 
onzekerheid over de toekomst groot is door 
het Coronavirus.

Juist nu willen we als H&G onze steun uitspre-
ken naar alle mensen die, op wat voor manier 
ook, getroffen zijn door de gevolgen van 
dit virus. Tegelijkertijd spreken we ook onze 
waardering uit naar alle mensen, vrijwilligers, 
organisaties, verenigingen en ondernemers 
die in deze lastige tijd hun bijdragen blijven 
leveren aan onze samenleving en naar ver-
mogen het beste uit deze situatie proberen te 
halen. Dat is de veerkracht van Valkenswaard 
en daar zijn we als H&G trots op!

H&G kiest samen met het college niet voor 
drastische bezuinigingen maar houdt vast aan 
het coalitieprogramma. Hoewel we door deze 
problematische periode geen nieuwe wensen 

hebben ingebracht, zijn de ambities die uit 
ons coalitieprogramma voortkomen stevig:
De uitvoering van het masterplan Centrum, 
de verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid, de 
aanpak van de wateroverlast en vernieu-
wing riolering en de noodzakelijke bouw 
van nieuwe woningen voor starters en jonge 
gezinnen.

H&G is tevreden dat het college in deze tijd 
niet kiest voor verhoging van de OZB, anders 
dan de jaarlijkse indexering. Wel hebben wij 
het college gevraagd in te zetten op het ver-
sterken van ons spaarboekje, de Algemene 
Reserve.

Om richting te geven aan het college hebben 
we de volgende voorstellen ingediend:
-  Uitstellen herijking Toekomstvisie (wat een 

bedrag van € 20.000 oplevert.)
-  Aanpakken en naar voren halen van de 

knelpunten van de wateroverlast binnen 
het verbreed rioleringsplan.

-  Een extra risicobedrag opnemen voor 
mogelijke negatieve gevolgen van het 
Coronavirus.

-  Onderzoek naar diverse bouwgrond-
exploitaties en hoe we hier meer fi nancieel 
voordeel uit kunnen halen.

-  Het sluiten van de grondexploitatie Lage 
Heide Landgoederen en hier een nieuwe 
invulling voor zoeken.

-  Het loslaten van de indexeringssystematiek 
van de zwembadtarieven, om de tarieven 
laagdrempelig te houden.

Met deze vastgestelde begroting spreekt 
H&G haar vertrouwen uit in het college en de 
gekozen koers voor 2021!

Bram Bots 
(fractievoorzitter H&G)

Valkenswaard Lokaal heeft op een open en 
transparante wijze deelgenomen aan de behan-
deling en voor de begroting gestemd maar tegen 
verhoging van de OZB. We hebben dit college 
het voordeel van de twijfel gegeven de mooie 
woorden en toezeggingen gaven daar aanleiding 
toe. De verhoging van de OZB in combinatie met 
de verhoging afvalstoffenheffi ng was voor ons 
reden om TEGEN de OZB verhoging te stemmen.

Voor even wat cijferhistorie: 
Vaste schulden
In 2010 42 miljoen: in 2020 70 miljoen
Resultaat
In 2010 1 miljoen positief
Vanaf 2017 alleen een negatief resultaat.
3 jaar achtereen dient vooraf en achteraf de 
algemene reserve aangesproken te worden.
OZB
In 2010 betaalden we meer dan 5 miljoen. 
In 2019 ruim 7 ½ miljoen.

Het is de derde keer dat we een begroting 
sluitend gemaakt moet worden met een 
greep uit de algemene reserve!
Algemene reserve
2010 14 ½ miljoen: in 2020 1½ miljoen. 
En die gaat nog verder omlaag.
1.   extra negatieve effect van 108.000,- euro 

in 2021
2. Negatieve grond exploitaties 1 miljoen. 
3. Kosten Coronacrisis. 

VL heeft de analyse gemaakt en de eerste 
conclusies getrokken. Valkenswaard Lokaal 
heeft  suggesties gedaan te verbeteren. En nu 
volgen of er daadwerkelijk iets mee gedaan 
wordt. Voorbeelden:
-  Personeelskosten; effi ciëntere processen 

daarmee kosten besparen.
-  Beperken van inhuur; het percentage is te 

hoog 
-  Onderzoeken beperken tot het noodzakelijke.

-  Temporiseren (vertragen) van grote ontwik-
kelingen; 

- 0 plus maatregelen temporiseren
- De intensieve subsidierelaties onder de loep. 
-  Het oude gemeentehuis brengt weinig op 

(huur) en is jaarlijks een terugkerende post 
kapitaallasten.

-  Opbrengsten kant; vastgoedprojecten met 
een positieve bijdrage versnellen. 

-  Op zoek naar uitbreidingslocaties; daar 
kunnen in elk geval positieve exploitaties 
gerealiseerd worden. De noodzaak voor 
woningen voor starters en extra woning-
bouw in Borkel en Schaft is ongekend hoog.

En vooral luister eens wat meer en beter naar 
onze inwoners.

Peter van Steensel 
(fractievoorzitter Valkenswaard Lokaal)

De strijd tegen het coronavirus is meer 
marathon dan sprint. Het CDA voelt zich 
verantwoordelijk om samen een recordtijd 
te lopen. Want waar de begroting sober is 
en werkt aan het fi nanciële uithoudings-
vermogen, is het sociale kapitaal minstens zo 
bepalend voor onze fi theid. Met alle mensen 
die zich in Valkenswaard, Dommelen en 
Borkel en Schaft inzetten kunnen we 
meelopen in de Champion’s League van 
marathons!

Als CDA focuste we daarom op hoe we alle 
inwoners gemotiveerd en aangehaakt hou-
den. Nu niet de regeltjes voor vrijwilligers en 
mantelzorgers maar het gesprek aangaan, 
makkelijk bereikbaar zijn. Zaken mogelijk 
maken. Koste wat kost voorkomen dat het 
sociale weefsel van Valkenswaard geblesseerd 
raakt. 

In Borkel en Schaft werken we met het 
dorp(-sinitiatief) aan het open houden van de 
school en aan woningbouw. Het CDA wil de 
voorzieningen verder opbouwen. Het CDA-
amendement voor verlichting op het fi etspad 
Maastrichtweg werd aangenomen! 

De gemeente investeert in de natuur in 
Valkenswaard-Zuid. Maar in een pracht-
gebied ‘verlanden’ het Rietven, het Peetersven 
en het iconische Groote Meer. Zo’n bepalend 
stukje rustgevend Valkenswaard verdient toch 
beter? Het aangenomen CDA-amendement 
zorgt voor middelen om dit aan te pakken. 
Het Groote Meer kan zelfs een rol spelen in 
het voorkomen van wateroverlast: de mooiste 
wadi van Nederland! Ook daar heeft het CDA 
aandacht op gevestigd, met twee aangeno-
men moties om wateroverlast te tackelen.

In het Valkenswaardse winkelhart moet de 

leegstandsaanpak sneller. De CDA-motie die 
vraagt om een “actieplan Kerverij” is aange-
nomen. Maar het CDA is vooral trots. Winkels 
als Rodi, Sereen, Kaaz, Nora en Speulgoed 
verdienen een medaille. Jonge ondernemers 
die in coronatijd hun nek uitsteken! 

Daarom wil ik afsluiten met een oproep: laten 
we dit jaar onze decemberinkopen lokaal 
doen. Het kan veilig bij onze winkeliers in 
coronatijd! Lokale ondernemers investeren 
lokaal en zorgen voor werkgelegenheid. Als 
we met zijn allen geloven in de lokale eco-
nomie, de leefbaarheid en saamhorigheid 
van Valkenswaard, Dommelen en Borkel en 
Schaft: Koop lokaal! Houd lokale onderne-
mers in de race. Dat zou een prachtig warm 
kerstgebaar zijn.

Davey Gerlings 
(fractievoorzitter CDA)

Bram Bots 

Peter van Steensel 

Davey Gerlings 
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PvdA wil aanpak woningnood, schulden en laaggeletterdheid

College vrij spel?

Begroting Valkenswaard 2021

De afgelopen jaren is er volop gebouwd in 
Valkenswaard. Toch ziet de PvdA een groot 
manco. Uit de cijfers blijkt namelijk dat we 
onze twintigers verliezen.

Het beleid zou erop gericht moeten zijn om 
juist deze groep aan ons te binden. Ook om 
onze dorpen leefbaar en levendig te houden, 
nieuwe aanwas voor de scholen (denk aan 
Borkel). 

De PvdA verwacht creativiteit van de gemeen-
te. Open te staan voor andere woonvormen. 
Denk aan het wonen in - en boven winkel-
panden. Aan zelfbouw (CPO). Aan tijdelijke 
(fl ex)woningen of aan Tiny Houses. Geef 
jongeren de ruimte om zelf te kiezen, zelf te 
bouwen. De PvdA daagt het College uit. Om 
over 5 jaar 250 starterswoningen gereed te 
hebben voor deze jonge starters.

In Valkenswaard hebben zo’n 500 huishou-
dens problematische schulden zijn. Hiervan is 
ruim driekwart niet in beeld bij instanties voor 
schuldhulpverlening. Veel problemen kunnen 
worden voorkomen door er vroeg bij te zijn. 
Voordat het water voorbij de lippen staat. 

De PvdA wil dat het College vol inzet op 
het voortijdig signaleren van schulden door 
samen te werken met energieleveranciers, 
woningbouwcorporaties en zorgverzekeraars. 
Bijzondere aandacht vraagt de PvdA voor de 
kleine ondernemers en zelfstandigen die door 
de Coronacrisis keihard worden getroffen.

1 op de 9 Nederlanders is laaggeletterd. Het 
percentage in Valkenswaard ligt zelfs boven 
het landelijk gemiddelde. Het grootste deel 
bestaat uit hier in Nederland geboren en 
getogen inwoners, jong en oud. Niet goed 
kunnen lezen heeft verstrekkende gevolgen. 

Denk aan verkeerd medicijngebruik, moei-
lijkheden bij het invullen van formulieren, 
verminderde kansen op de arbeidsmarkt en 
sociaal isolement. Terwijl onze samenleving 
steeds ingewikkelder wordt. En uit onderzoek 
blijkt dat bij veel kinderen en jongeren al spra-
ke is van een achterstand.

De PvdA wil een actieplan laaggeletterdheid. 
We moeten eerder problemen signaleren. Bij 
Werk & Inkomen, huisarts of op school. We 
willen een taalpanel die de gemeente advi-
seert over beleid en brieven die we versturen 
aan bewoners. En een leesoffensief om kin-
deren en jongeren aan het lezen te krijgen. 

Henk Jonkers
(fractievoorzitter PvdA)

De VVD is geschrokken van de begroting 
2021. In de begroting is nauwelijks rekening 
gehouden met de gevolgen van de Corona-
crisis. Ten onrechte is er GEEN € 700.000 
gereserveerd vanwege niet vergoede Corona-
kosten door het Rijk.  

Het lijkt erop dat het college zich verschuilt 
achter Corona en de risico’s op de inwoners 
afschuift. De uitgaven van onze gemeente 
zijn al jaren veel te hoog en het weerstands-
vermogen te laag. Er moet fors ingegrepen 
worden door het college!

Abstract
De begroting is nu opgesteld in 5 program-
ma’s. Dat levert een begroting op die niet 
transparant en daardoor niet controleerbaar 
is. Het college kan allerlei plannen uitvoeren 
zonder de raad om budget te vragen. Zeker 
vanwege het ontbreken van de kadernota. 

Zo is niet na te gaan om welke reden keuzes 
worden gemaakt. Als voorbeeld: de exploi-
tatie van Horeca De Wedert. die nu in eigen 
beheer wordt gehouden. Kosten (structureel) 
€ 451.000. Wij zien liever een exploitant die 
huur betaalt en zelf verantwoordelijk is voor 
de kosten. Deze oplossing kan in de begro-
ting € 500.000 opleveren. 

Cure
Inwoners van Valkenswaard gaan fl ink meer 
belasting betalen door verhoging OZB en 
afvalstoffenheffi ng. Het college wilde via 
Cure experimenteren met enzymen De VVD 
heeft geprobeerd via een raadsmeerderheid 
het experiment te blokkeren. 
Er kwam geen meerderheid waardoor de 
inwoners van Valkenswaard de kosten hier-
van betalen. Het college moet maatregelen 
nemen om de afvalkosten te laten dalen 
en afvalstoffen duurzaam te verwerken. 

Desnoods moet de samenwerking met Cure 
worden verbroken. 

OZB
Door de forse stijging van de WOZ-waardes 
zal de OZB verhoogd worden. Veel inwoners 
kunnen hierdoor in de knel komen. Als wij 
onze inwoners gezond willen houden, moe-
ten we zorgen dat zij zich niet druk hoeven te 
maken over de sterk oplopende vaste lasten, 
mede veroorzaakt door een gemeente die het 
niet op kan brengen de fi nanciën gezond te 
houden. 

De VVD pleit al jaren voor het beheersbaar 
houden van de gemeentelijke fi nanciën en 
de belastingen voor de inwoners niet te ver-
hogen.

Sieka van Vlerken 
(fractievoorzitter VVD)

De gemeenteraad heeft de begroting voor 2021 
behandeld met voor ons als centrale vraag: tot 
hoever mag ons spaarbankboekje slinken? 

Valkenswaard heeft altijd een ondergrens 
aangehouden van 3 miljoen euro. Dat is 
veel zult u zeggen, maar op een begroting 
van 100 miljoen valt dat toch mee. Nu is de 
ondergrens 1,6 miljoen. Dat is nog altijd veel 
geld, maar wij verwachten dat er niet genoeg 
is begroot op het sociaal domein, dat corona 
ons veel gaat kosten en dat vijf nieuwe gron-
dexploitaties direct betaald worden van het 
spaargeld. 

Kritiekloos accepteren de coalitiepartijen wat 
het college ons voorschotelt; zij zeggen dat 
het college het komend jaar geld vindt om 
het spaargeld aan te vullen. Wij zijn sceptisch, 
want als dat zo makkelijk is, zou het ons al 
zijn voorgelegd. 

Naast de fi nanciële situatie heeft Samen voor 
Valkenswaard zich vooral gericht op de afval-
stoffenheffi ng, woningbouw en het ‘teren-
plein’ bij de Schepelweyenschool. 

Na zes jaar tegen de stroom inzwemmen 
heeft het college besloten dat de afvalver-
werking voor Valkenswaard anders moet. Iets 
wat wij samen met andere fracties al jaren 
aangeven. De handelswijze van het college 
dupeert u als inwoner door een zeer hoge 
afvalstoffenheffi ng. Maar ook hebben wij 
daardoor veel meer restafval dan vergelijk-
bare gemeenten met alle milieudruk daarbij. 
Wij willen uit Cure en de kosten die dat met 
zich meebrengt, opnemen in onderhandelin-
gen met een andere afvalverwerker. Helaas 
behaalden we geen meerderheid. 

Voor alle woningbouwprojecten geldt wat 
ons betreft dat die te traag gaan en dat er 

niet wordt gekeken naar de combinatie van 
wonen door jong en oud, zorg en voorzienin-
gen. We hebben daarom gevraagd om extra 
ambtelijke uren om de projecten te begelei-
den. Voor héél Valkenswaard. 

Ook hier kregen we de handen niet op 
elkaar. Wel haalden we een meerderheid 
om vóór 1 mei a.s. het terenplein bij de 
Schepelweyenschool aan te pakken. Dit moet 
gebeuren vanwege wateroverlast maar ook 
om de buurt weer een positieve boost te 
geven. 

Wij steunen hiermee een goed burger-
initiatief!

Fred Emmerik 
(fractievoorzitter Samen voor Valkenswaard)

Henk Jonkers 

Sieka van Vlerken 

Fred Emmerik 
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Op koers naar een onzekere toekomst

Koersvast de fi nanciële afgrond in!

Op donderdag  5 november  is de programma 
begroting voor 2021-2024 door de gemeen-
teraad behandeld.  D66 heeft samen met 
enkele andere niet-coalitie partijen tegen 
de begroting gestemd. Waarom zult u zich 
afvragen?  Omdat D66 zich nog steeds zor-
gen maakt over de fi nanciële toekomst van de 
gemeente Valkenswaard. Omdat er volgens 
D66 geen balans is tussen de ambities en een 
fi nancieel gezond Valkenswaard. Omdat D66 
bezorgd is over de continuïteit van de kwa-
liteit van de  zorg voor vele mede-inwoners 
(jongeren, ouderen en gezinnen) die door de 
gemeente ondersteund worden in hun dage-
lijks leven. Zij het via de WMO, de jeugdzorg 
of anderszins. 
Om de begroting voor 2021 enigszins slui-
tend te krijgen zijn de uitgaven voor de 
Jeugdzorg en voor de WMO  naar de mening 
van D66 wederom te laag begroot. Als U 
het nieuws heeft gevolgd dan zullen  deze 

uitgaven zeker in deze tijd van Covid 19 de 
komende jaren stijgen. Meer ouderen die 
een beroep zullen doen op de WMO; Meer 
jeugdigen met een zorgvraag; Meer gezinnen 
onder de armoedegrens. En Valkenswaard 
zou hierop een uitzondering zijn? Daarnaast 
is gebleken dat het huidige bestuur van de 
gemeente Valkenswaard volhardt in het wil-
len blijven uitgeven van geld voor projecten, 
o.a. Masterplan Centrum,  die niet volledig 
fi nancieel gedekt zijn. Echte bezuinigingen 
zijn er daarnaast niet. Een mede door D66 
ingediende motie met die strekking werd niet 
aangenomen door de gemeenteraad. En niet 
te vergeten, ook al wordt er volop gebouwd,  
betaalbare huur- en koopwoningen zullen 
schaars blijven, wat het moeilijker maakt voor 
Valkenswaard om jongeren en jonge gezin-
nen aan zich te binden. Tijd om weer uit te 
breiden, ook in Borkel en Schaft  i.p.v. binnen 
de bebouwde kom relatief dure wooneenhe-

den te bouwen. Ook zijn de lasten voor de 
inwoners van Valkenswaard fors verhoogd. 
Vooral de afvalstoffenheffi ng blijft in de ogen 
van D66 onevenredig hoog omdat er al 6 jaar 
geen stappen zijn gezet om vooral de hoe-
veelheid restafval per inwoner terug te drin-
gen. Hoeveelheden afval  die tot de hoogste 
hoeveelheden van Nederland behoren en die 
enkel tegen hoge kosten verbrand worden. 
D66 is er van overtuigd  dat het tijd wordt 
de tering naar de nering te zetten en in deze 
moeilijke tijden eerst de probleemdossiers op 
te lossen  om daarna pas te gaan werken aan 
nieuw beleid en nieuwe ambities.

D66  zal goede plannen ondersteunen waar-
bij het zich kritisch en opbouwend op  zal 
blijven stellen. 

Pieter van Rijswijk 
(fractievoorzitter D66)

Matig onderbouwing, keiharde bezuinigingen 
en stijgende woonlasten, dat zijn de ingredi-
enten van deze begroting. 

Door een uitgave-overschrijding van 5,6 mil-
joen resteert ons slechts een weerstandsver-
mogen van 1,6 miljoen. Een bedrag dat geen 
enkele ruimte meer toelaat  voor wéér een 
fi nanciële tegenvaller maar wel uitzicht biedt 
op een artikel 12-status.       
                                                    
Wonen                                                                                              
Al jaren breiden we in Valkenswaard in, in 
plaats van uit. Grote tekorten aan woningen in 
de sociale sector, grote tekorten aan starterswo-
ningen. De nood is hoog, de realisatie urgent.
Maar hoezo wordt dan het bouwterrein aan 
de Admundsenstraat plotseling omgezet naar 
vrije sector?
Maar hoezo wordt bouwterrein het 
Dommelkwartier niet benut voor  sociale 
woningbouw en vrije sector?                                           

Infrastructuur                                                                                 
Eén punt: de Westparallel, een kostbaar project 

van ruim 200 miljoen. Nog steeds geen 
oplossing voor de stagnatie op de A67 (sinds 
2013 bekend en aanpassingen geschat op 52 
miljoen)                               

Sociaal Domein                                    
Forse stijging van het aantal hulpvragen, 
wachtlijsten die oplopen, vertraging bij uit-
voering keukentafelgesprekken, grote fi nan-
ciële tekorten bij dit alles, en dan kiest 
Valkenswaard voor bezuinigen…..                                                                        

De Voedselbank/boodschappenmand 
Een broodnodige voorziening voor de aller-
armsten onder ons. In Valkenswaard leeft 6% 
onder de armoedegrens hetgeen omgerekend 
neerkomt op 1800 personen.
En toch verstrekken wij slechts 130 voedsel-
pakketten….                 

Mantelzorg en respijtzorg
Het gemiddelde aantal mantelzorgers ligt 
voor Valkenswaard ongeveer 45% boven het 
landelijk gemiddelde. Het risico op uitval dus 
ook! Toch lezen wij niets terug in de begro-

ting voor het Sociaal Domein voor invalkrach-
ten bij ziekte van de mantelzorger.                                                           

WMO, Huishoudelijke Hulp, dagbesteding  
en begeleiding           
De vergrijzing neemt fors toe, dus méér 
senioren en méér aanvragen voor een WMO 
voorziening, zoals individuele begeleiding en 
dagbesteding.
Toch realiseert het college, ondanks die groei-
ende vraag, hier een bezuiniging van maar 
liefst € 130.000!!!

Conclusie: Wij zijn niet positief over deze 
begroting 2021!

Echter vanwege de toezegging van het 
College om het weerstandsvermogen aan-
zienlijk te versterken hebben wij gemeend 
toch met deze begroting te kunnen instem-
men.

Jan Kerkhoff 
(fractievoorzitter Vitaal Valkenswaard)

Pieter van Rijswijk 

Jan Kerkhoff 


