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Begroting 2022 van de gemeente Valkenswaard
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 “Koersvast met de Toekomstvisie” presenteert het college van bur-
gemeester en wethouders de programmabegroting 2022.

De begroting voor 2022 is de vierde en laatste begroting van de raadsperiode 2018-2022. 
In de begroting staan de plannen van de gemeente voor 2022, wat die plannen kosten en 
welke inkomsten we kunnen verwachten. Om ruimte te bieden aan een nieuwe gemeen-
teraad, is gekozen voor een beleidsarme begroting. Er worden dus geen grote nieuwe 
voorstellen gedaan, maar ingezet op het voortzetten van lopende zaken. 
Het college van burgemeester en wethouders

Op deze pagina vindt u meer informatie over de begroting. Hierna de reacties van de 
fractievoorzitters 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 op koers met de 
Toekomstvisie
De Toekomstvisie 2030 vormt de leidraad voor 
onze beleidskeuzes voor de toekomst. De visie 
is opgesteld samen met de Valkenswaardse 
samenleving. Waarom? Omdat we beleid niet 
vanuit het gemeentehuis achter een bureau 
bedenken. Maar samen met inwoners, bedrij-
ven en verenigingen 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 jaarlijk-
se 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 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 ver-
blijfsrecreatie en innovatieve ‘leisure’ ofwel 
vrijetijdsbesteding. 

Sociaal Domein: We maken, naast de wette-
lijke verplichtingen, ook aanvullende keuzes 
daar waar dat gewenst en  mogelijk is. 

Bestuur & Organisatie: we maken een fun-
damentele keuze voor overheidsparticipatie in 
beleid en voeren graag het gesprek met onze 
inwoners en betrekken hen bij onze keuzes. 

Wonen
Woningbouwbeleid werkt!
We blijven in volle vaart bouwen, mede 
gezien de grote woningnood in Nederland en 
ook de Brainportregio. De nadruk ligt daarbij 
op de (her)ontwikkeling van terreinen binnen 
onze bebouwde kom. De transformatie van 
winkels naar woningen buiten het compact 
kernwinkelgebied, biedt daarnaast een kans 
om leegstand tegen te gaan en nieuwe 
woningen aan Valkenswaard toe te voegen.

Strategie gericht op jongeren en jonge 
gezinnen
Vergrijzing en ontgroening zijn trends die 
de bevolkingsomvang nu en in de toekomst 
beïnvloeden. Om ervoor te zorgen dat het 
hoge voorzieningenniveau van Valkenswaard 
in de toekomst behouden kan blijven, is het 
belangrijk dat het aantal inwoners minimaal 

op hetzelfde peil blijft en het liefste groeit. 
Dat de inzet van de afgelopen jaren haar 
vruchten afwerpt blijkt uit het toenemende 
inwonersaantal. Inmiddels telt Valkenswaard 
31.213 inwoners, aan het begin van deze 
bestuursperiode waren dat er 30.654. Het 
is belangrijk om te blijven inzetten op het 
behouden en aantrekken van nieuwe inwo-
ners, met name jongeren en jonge gezinnen. 
Zo ontstaat er meer (sociaal en fi nancieel) 
draagvlak voor voorzieningen. Bovendien 
behouden we zo de levendige wijken en de 
sociale cohesie waardoor onze inwoners zich 
thuis voelen.

Energietransitie en aanpassen aan extremer 
weer (klimaatadaptatie)
De gevolgen van de klimaatverandering wor-
den steeds meer merkbaar. Steeds vaker 
ondervinden we hiervan hinder en overlast. 
Voor een fi jn thuis nu én in de toekomst is 
een gezonde en duurzame leefomgeving 
erg belangrijk. Daarom heeft Valkenswaard 
in 2019 een duurzaamheidsvisie opgesteld. 
Hierin staan alle ambities beschreven op het 
gebied van duurzaamheid. Deze doelen ver-
talen we in een Programma Duurzaamheid. 
Hierin laten we zien hoe we dit als gemeente 
én in regionaal verband aanpakken. Daarbij 
maken we als onderdeel van samenwer-
kingsverband MRE, samen werk van onze 
Regionale Energie Strategie (RES). In de RES 
geven we als regio aan hoe wij bijdragen 
aan de energietransitie: hoe we energie kun-
nen besparen, hoe en waar we duurzame 
elektriciteit kunnen opwekken, en hoe we 
duurzame warmtebronnen kunnen benutten. 
In 2022 ligt de focus op het uitvoeren van de 
wettelijke en autonome ontwikkelingen die 
op de gemeente afkomen.

Werken
Valkenswaard in de Brainportregio
Goede werkgelegenheid maakt van 
Valkenswaard een prettig thuis voor bestaan-
de en nieuwe inwoners. 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. Dit willen we op meerde-
re manieren bereiken. Een onderscheidend 
economisch profi el en het toepassen van 
innovatieve concepten zijn hiervoor cruciaal. 
De afgelopen jaren zijn we intensiever de 
samenwerking aangegaan in de regio en die 
lijn zetten we door. Belangrijke partners zijn 
onder andere Brainport Development en de 
MRE. 

Vrijetijdssector
De vrijetijdssector, zoals horeca en recreatieon-
dernemingen, maar ook bedrijven voor actieve 
dagrecreatie, is voor Valkenswaard een stevige 
economische drager. In het economisch beleid 
richten we ons, wat groei betreft, vooral op de 
vrijetijdssector. Dat doen we om twee rede-
nen; Valkenswaard is onderscheidend in de 
vrijetijdssector en deze sector biedt bij uitstek 
kansen om werkgelegenheid te verschaffen 
voor de lokale beroepsbevolking. 

Vrije Tijd
Leisure
De keuze om de gemeente Valkenswaard 
als leisuregemeente te ontwikkelen, ligt voor 
de hand. De vrijetijdseconomie is één van 
de  economische groeimogelijkheden voor 
Valkenswaard. De sector heeft een grote toe-
gevoegde waarde voor de lokale economie en 
zorgt voor veel werkgelegenheid. Tot slot is 
leisure nog niet geografi sch verankerd binnen 
de regio. Door hierop focussen leveren we een 
sterke bijdrage aan het leefklimaat binnen de 
Brainport-regio. 

Sterke voorzieningen
Sterke vrijetijdsvoorzieningen zijn essentieel 
voor de sociale cohesie in Valkenswaard. Onze 
woonaantrekkelijkheid en sociale cohesie wordt 
versterkt en de transformatie in het sociaal 
domein gestimuleerd. We richten ons hierbij op 
alle inwoners van onze gemeente. Onze ambi-
tie is erop gericht dat iedereen mee kan doen. 
Ook cultuur is een manier waarop inwoners 
kunnen meedoen en elkaar kunnen ontmoeten. 
  
Sociaal Domein
Om onze doelen te bereiken, heeft de gemeen-
teraad in 2019 een programma Transformatie 
Sociaal Domein 2019-2022 vastgesteld. Het 
doel in 2022: meer inwoners uit Valkenswaard 
participeren autonoom en zelfstandig, naar 
vermogen en behoefte. Om dit effect te berei-
ken, hanteren we drie subdoelen: meer inwo-
ners hebben de mogelijkheid om mee te doen 
en ontvangen hiervoor, waar nodig, toerusting 
en ondersteuning, meer inwoners voelen zich 
prettig in hun woonomgeving (leefbaarheid) 
en meer jeugdige inwoners kunnen zich maxi-
maal ontwikkelen en gezond en veilig opgroei-
en. Daarbij zet Valkenswaard ook in op het 
voorkomen van schulden en armoede. 

Bestuur & Organisatie
Samenwerken in regionaal verband is niet los 
te zien van het realiseren van onze ambities 
en concrete beleidsopgaven. Tegelijkertijd zijn 
de bestaande vraagstukken complexer gewor-
den. Samen met de aanpak van de coronacri-

sis en de gevolgen daarvan, drijft dit ons tot 
een nauwe samenwerking met onze (regio-
nale) partners. De gemeente Valkenswaard 
neemt in de samenwerkingsverbanden een 
actieve en constructieve rol aan. Zo werken 
we enerzijds aan een reputatie als betrouw-
bare partner en proberen we anderzijds onze 
belangen zo goed mogelijk op zoveel mogelijk 
tafels te borgen.

Bereikbaarheid
Met de nieuwe Westparallel wordt de 
bereikbaarheid van Valkenswaard fl ink 
verbeterd. We investeren samen met de 
provincie fl ink in verkeersmaatregelen 
Dommelen Zuid, het autoluw maken van 
ons centrum, sluiproutes verminderen, 
kruispunten veiliger maken en ruimte 
voor alternatieven zoals de fi ets en de 
bus. We voeren de komende periode 
meer dan 25 projecten uit voor een ver-
keersveilig en aantrekkelijk Valkenswaard.

Masterplan Centrum
We werken aan een compact, aantrek-
kelijk en onderscheidend winkelcentrum, 
waarbij leegstaande winkels buiten het 
kernwinkelgebied worden getransfor-
meerd naar woningen. De nieuwe autolu-
we markt, met meer groen en ruime ter-
rassen is een mooi resultaat. De komende 
tijd gaan we door met maatregelen die het 
centrum van Valkenswaard versterken.

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 pro-
jecten in het buitengebied voor om de 
natuur, vrijetijdsvoorzieningen en de 
leisure-economie te versterken. Hierbij 
doorlopen we een participatieproces met 
relevante betrokkenen. 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 moge-
lijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten 
en om mee te doen. Ieder naar eigen ver-
mogen en behoefte. Met of zonder een 
beperking. Inwoners die dat nodig heb-
ben, kunnen blijven rekenen op passende 
ondersteuning. Het streven is dat mensen 
zich prettig voelen in hun woonomge-
ving, dat ze oog hebben en houden voor 
elkaar en dat jongeren zich maximaal 
kunnen ontwikkelen en gezond en veilig 
kunnen opgroeien. We doen dit onder de 
vlag “Valkenswaard oog voor iedereen”.

Financiën
Een stabiele fi nanciële positie is belang-
rijk voor de gemeente Valkenswaard. 
Daarmee voorkomen we dat er bezuinigd 
moet worden op onze voorzieningen. 
Doordat we heldere keuzes in de begro-
ting hebben gemaakt op basis van de 
Toekomstvisie en meer middelen ontvan-
gen van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld 
voor de jeugdzorg, zijn onze inkomsten 
en uitgaven in 2022 balans. Er is zelfs 
sprake van een overschot op de begroting. 
Volgend jaar treedt een nieuwe gemeen-
teraad aan. Daarom zijn we terughoud 
met grote nieuwe uitgaven en zetten 
we vooral in op het uitvoeren van reeds 
bestaande projecten en plannen. 
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Begroting 2022: het doorgeven van een gezonde erfenis!

Het veelkoppig monster

Valkenswaard Lokaal heeft tegen de begroting gestemd

De programmabegroting 2022 is ten opzichte 
van eerdere begrotingen een bijzondere: de 
laatste keer dat deze raad, voor de verkiezin-
gen in maart volgend jaar, de begroting heeft 
vastgesteld.

Voor H&G is het van belang om een fi nancieel 
gezonde erfenis door te geven aan de nieuwe 
raad. Financieel  zien we een positief beeld 
voor de komende jaren. Door de positieve 
doorrekening van de septembercirculaire zien 
we dat Valkenswaard eindelijk krijgt waar het 
recht op heeft. De extra uitkering als gevolg 
van de uitgaven van o.a. jeugdzorg, die we 
de laatste jaren uit onze algemene reserve 
hebben moeten bijbetalen, zijn eindelijk door 
het Rijk gecompenseerd. 

Daarnaast zien we dat de algemene reserve 
weer wordt aangesterkt de komende jaren, 
zelfs tot rond de 7 miljoen in 2025. Samen 
met onze bestemmingsreserves en voorzie-

ningen (ook 30 miljoen) zijn we dus fi nancieel 
meer dan gezond.

H&G heeft als uitgangspunt dat de gemeen-
telijke lasten voor onze inwoners niet meer 
stijgen dan noodzakelijk. Gezien de positieve 
bandbreedte en de totaal voorgestelde belas-
tingdruk van 3,3% heeft H&G een voorstel 
ingediend om voor 2022 het OZB tarief niet 
te verhogen met de indexering.

Daarnaast heeft H&G de volgende voorstel-
len ingediend:
• Geen verhoging van de parkeertarieven 

voor 2022;
• Het prioriteren van de aanpak van 

Leenderweg en Eindhovenseweg tus-
sen Corridor en Valkenierstraat in het 
Masterplan Centrum;

• Het laten vaststellen van het Integraal 
Huisvestigingsplan onderwijs door de raad;

• Uitvoering geven aan de opdracht om 

tot parkeerbeleid te komen, met als uit-
gangspunt meer gratis parkeren;

• Renoveren van de wielerbaan van TWC 
de Kempen;

• Het afschaffen van de verplichte win-
kelnering;

• Het garanderen van de hulp en regie 
voor mensen die dit nodig hebben;

• Een vurige oproep aan het college om 
alles te doen om de (gewone) huishou-
delijke hulp niet meer te bekostigen bij 
mensen die het zelf kunnen betalen.

• Het fi nancieel mogelijk maken van het 
jongereninitiatief van een skatepark;

Met de vastgestelde begroting heeft H&G 
vertrouwen in het college en het komende 
verkiezingsjaar!

Bram Bots
(fractievoorzitter H&G)

De Griekse held Herakles had de opdracht de 
Hydra van Lerna - een monster met meerdere 
slangenhoofden - te doden. Het is waar de 
uitdrukking het “veelkoppig monster” van-
daan komt. Voor elke kop die Herakles afhak-
te, kwamen er namelijk twee voor terug.
De begroting voor 2022 liet zien dat we het 
onszelf vaak véél te moeilijk maken. We ver-
knopen projecten, beleidsstukken en initiatie-
ven met elkaar, waardoor we elke keer als we 
er één kop afhakken – we er twee voor terug 
krijgen! Initiatieven worden de dupe van ver-
traging in andere projecten. We houden het 
als CDA liever simpel!

Waar maakten we ons hard voor?
• Het voorstel voor aanpak van de 

Eindhovenseweg en Leenderweg is aan-
genomen. Er is nu budget om de riole-
ring en daarmee wateroverlast zo snel 
als mogelijk aan te pakken in plaats van 

over 5 tot 10 jaar. 
• Er is géén betaalbare woning beschik-

baar in de gemeente Valkenswaard. Het 
CDA vroeg aandacht voor creatieve 
oplossingen om bouw te versnellen, 
óók in Borkel en Schaft! De motie werd 
aangenomen: er komt een toekomstvisie 
met concrete maatregelen voor woning-
bouw daar.

• Het voorstel voor budget en realisatie 
van een skatepark in het Don Boscopark 
werd aangenomen. Jongeren uit onze 
gemeente die verantwoordelijkheid 
nemen moeten we koesteren!

• Aanpak van- en een meldpunt voor de 
gevolgen van torenhoge energie- en 
gasrekeningen.

• Het CDA wil betere en structurele onder-
steuning van vrijwilligers(-initiatieven) 
zoals Schuldhulpmaatje en (sport)vereni-
gingen door tarieven voor sportaccom-

modaties niet te indexeren. Ons sociaal 
kapitaal is de kracht van Valkenswaard!

• Er komt een fi nancieel onderzoek naar 
gratis parkeren en een versnelde aanpak 
parkeerproblematiek.

• Aanpak van de locatie van de rollerclub, 
de Dennenberg, moet in 2022 eindelijk 
starten.

Herakles kreeg de Hydra niet in zijn eentje 
verslagen. Hij kreeg hulp van Iolaüs, die 
telkens als er een kop werd afgeslagen, de 
wond dichtschroeide met een fakkel. Het 
CDA is er van overtuigd dat ook wij het veel-
koppig monster kunnen én zullen verslaan, 
als we dat dus maar samen doen. 

Davey Gerlings 
(fractievoorzitter CDA)

Reden hiervoor is dat deze begroting onvol-
doende voorziet in voldoende geld voor het 
programma sociaal domein. Hier is geen 
sprake van een realistische begroting voor 
het sociaal domein. 

Het is ook opmerkelijk dat blijkbaar dit colle-
ge en de fracties uit de huidige coalitie HenG, 
CDA en de PvdA weigeren te leren van 
het verleden. Hoewel in de beraadslagingen 
gewag gemaakt wordt van het feit dat de 
begroting op grond van kennis en ervaring 
samengesteld wordt. Wordt er geen rekening
mee gehouden dat er in 5 jaar meer dan 5 
miljoen te kort gekomen is in het program-
ma sociaal domein. Daar moet je juist wel 
rekening mee moeten houden. 

Opmerkelijk is ook dat er geen steun ver-
kregen werd bij de coalitie voor het voorstel 
om een klein budget op te nemen voor over-
heidsparticipatie. 

Voor meer informatie ga naar www.valkens-
waardlokaal.nl 

Peter van Steensel 
(fractievoorzitter Valkenswaard Lokaal)

Bram Bots

Davey Gerlings

Peter van Steensel
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Wonen, wonen, wonen!

Saved by the bell

Extra geld Rijk, waakzaamheid blijft geboden!

Dat is voor de PvdA het belangrijkste onder-
werp voor de komende tijd. 

Waar al jaren de kreet “bouwen, bouwen, 
bouwen” wordt gebruikt, willen we de aan-
dacht verleggen naar waar echt om gaat: 
wonen, wonen, wonen. Bouwen doen we 
namelijk niet ten koste van alles. 

Zorgen dat mensen goed en betaalbaar kun-
nen wonen, daar gaat het om. We kijken 
naar de behoefte in Valkenswaard en steunen 
goede plannen die jonge en oudere mensen 
aan passende woonruimte helpen. De PvdA 
heeft de afgelopen jaren al vaak het voor-
touw genomen en voorstellen gedaan. We 
moeten niet alleen maar kijken naar appar-
tementen en grond gebonden woningen. 
Maar juist in deze tijden ruimte geven aan 
initiatieven van mensen zelf. Collectief bou-
wen en tiny houses moeten wat ons betreft 

ruimte krijgen. We willen meer daadkracht 
zien. Dus snel aan de gang bij bijvoorbeeld 
de Dennenberg, het voormalig LTS terrein of 
zelfs buitenstedelijke bouw. 

Maar wonen moet natuurlijk ook betaalbaar 
blijven. De energietransitie moet geen win-
naars en verliezers kennen. Inwoners die de 
energierekening niet meer kunnen betalen 
helpen we. Ook hier heeft de PvdA het initia-
tief genomen. Met steun van andere partijen 
moet het College nu deze groep in beeld 
brengen en waar mogelijk helpen.

Naast het wonen zijn zorg en welzijn heel 
belangrijk voor de PvdA. De PvdA kiest 
ervoor dat elke inwoner die zorg nodig 
heeft passende hulp krijgt. Dit wordt steeds 
moeilijker omdat iedereen die zorg behoeft, 
ongeacht het inkomen, voor een kleine bij-
drage per maand die zorg van de gemeente 

kan krijgen. Deze situatie zorgt voor lange 
wachtlijsten en is ook niet eerlijk. Wij vinden 
dat de sterkste schouders hier meer moeten 
dragen. En we vragen bijzondere aandacht 
voor jongeren die het moeilijk hebben.

Ook hebben we de sportverenigingen in 
Valkenswaard kunnen helpen door de huur-
tarieven voor de komende twee jaar te 
bevriezen. Nu kunnen ze herstellen van de 
coronapandemie en blijft het voor inwoners 
aantrekkelijk om te gaan sporten. Zo bouwen 
we aan een gezonde toekomst.

Henk Jonkers
(fractievoorzitter PvdA)

Het begrotingsvoorstel van dit college is 
gered door een aanzienlijke rijksbijdrage. We 
krijgen die vanwege de hoge kosten m.b.t. 
de Jeugdwet en de Wmo. Terecht overigens. 
Het redt de belabberde fi nanciële uitgangs-
punten die ons eerder zijn voorgelegd. We 
kunnen nu ook weer eens wat geld op het 
spaarbankboekje  bijschrijven. En dat was 
hard nodig.

Sinterklaas
Maar wat gebeurt er als je in deze tijd geld 
krijgt? Dan menen diverse partijen Sinterklaas 
te zijn. Verhoging van parkeergelden is door 
het CDA en H&G geblokkeerd, maar zonder 
dat de inkomstenderving door hen is gedekt. 
Een gat dus in de begroting. Een skatepark 
is, geheel tegen de door de raad gemaak-
te afspraken in, nu toegezegd. Kosten 
€ 250.000,- voor een groep van ongeveer

25 jongeren. Zo’n € 10.000,- per persoon. 
Wie wil dat niet van Sinterklaas. VVD, D66 
en wij zijn tegen. We kennen betere wegen 
om inwoners tegemoet te komen. Ook jon-
geren.

Onze voorstellen
Wij krijgen de handen niet op elkaar om geld 
vrij te maken voor burgerparticipatie (projec-
ten van de wijkcommissies). Onbegrijpelijk, 
want iedereen wil dat burgers meedoen. 
Maar kennelijk niet als het om geld gaat. 
Wel kunnen we kosten voor verenigingen 
drukken. We bevriezen twee jaar de huurver-
hoging. Ook hebben wij de raad de spiegel 
voorgehouden voor de kosten die zij voor 
zichzelf in rekening van de gemeenschap 
brengt. Het heeft geholpen, want nagenoeg 
elke fractie stemde voor ons voorstel. Ook 
ons voorstel met Vitaal Valkenswaard en later 

andere fracties om wat te doen aan de hoge 
energiekosten voor de armsten onder ons, 
krijgt bijval.

Hoe fi nancieel verder
Al drie jaar op een rij geven we aan dat voor 
het sociaal domein te weinig wordt begroot. 
En telkens blijkt achteraf dat we veel geld 
moeten bijleggen. Ook nu verwachten we 
dat. Als dat gebeurt, dan gaat het weer ten 
koste van ons spaargeld. En dat hebben we 
maar beperkt. Wij wachten op de verkiezin-
gen. Een nieuwe coalitie. Nieuwe keuzes. 
Nieuw elan. En dualisme i.p.v. meelopen.

Fred Emmerik
(fractievoorzitter Samen voor Valkenswaard)

Het College presenteerde een “beleidsar-
me” begroting aan de Raad. Dat wil zeggen 
zonder grote nieuwe voorstellen. Kort na 
de begroting kwam de Septembercirculaire, 
waarin de uitkering vanuit het Rijk bekend 
wordt gemaakt. En dat pakte fi nancieel goed 
uit voor Valkenswaard. Minder bezuinigin-
gen en een fl inke impuls voor de Algemene 
Reserve, en die was (en is) hard nodig.

Door de extra gelden vanuit het Rijk was er 
bij de behandeling van de begroting ineens 
ruimte voor de wensenlijstjes vanuit de Raad. 
Wij vinden een zuinig en zinnig gevoerd 
fi nancieel beleid broodnodig. Heidagen voor 
de aankomende gemeenteraad vinden wij 
een mooi voorbeeld van onzuinig en onzinnig 
en zijn dan ook blij dat die uit de begroting 
geschrapt zijn. Het streven moet zijn om via 
terughoudende bestedingen en verantwoord 

beleid de belastingen voor onze burgers 
en ondernemers te kunnen verlagen. Wij 
zijn tevreden dat het voorstel om de OZB 
komend jaar niet te verhogen een meerder-
heid in de Raad behaalde.

De VVD is voorstander om inwoners in hun 
eigen omgeving te betrekken bij datgene 
wat voor hen belangrijk is: zorg (denk aan 
een wijkzuster), veiligheid (denk aan een 
wijkagent) en gemeentelijke diensten (denk 
aan de wijkcoördinator), op een centrale plek 
in de buurt. Er was geen meerderheid voor 
het voorstel om daar extra geld voor vrij te 
maken, wat wij betreuren.

Geen grote nieuwe voorstellen, maar er 
zijn nog plannen genoeg. Met name het 
grensoverschrijdende Dommelland baart ons 
wat dat betreft zorgen. Naar verwachting 

zullen er vele miljoenen gemoeid zijn met 
het ontwikkelen van dit grote natuur- en 
leisure park. Wij zullen de komende plannen 
kritisch beoordelen. Onze motie om toeris-
tenbelasting in te voeren haalde helaas geen 
meerderheid.

Uiteindelijk hebben wij ingestemd met de 
begroting. De Algemene Reserve wordt ver-
sterkt, de OZB wordt niet verhoogd en er is 
voldoende fi nanciële ruimte voor de nieuwe 
gemeenteraad (16 maart 2022!). Toch blijft 
(fi nanciële) waakzaamheid nodig en die mag 
U natuurlijk van de VVD verwachten.

Sieka van Vlerken
(fractievoorzitter VVD)

Henk Jonkers

Fred Emmerik

Sieka van Vlerken
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Koersvast naar een onzekere toekomst

Op de valreep gered

D66 heeft samen met enkele andere niet-co-
alitie partijen tegen de begroting gestemd. 
Waarom zult u zich afvragen?  Omdat 
D66 zich nog steeds zorgen maakt over 
de fi nanciële toekomst van de gemeente 
Valkenswaard. Zonder het extra geld van de 
rijksoverheid had het er heel somber uitge-
zien voor Valkenswaard de komende jaren.

Om de begroting voor 2022 sluitend te krij-
gen en zelfs iets over te houden voor nieuw 
beleid na de komende verkiezingen in 2022 
zijn de uitgaven voor de Jeugdzorg en voor 
de WMO naar de mening van D66 wederom 
te laag begroot.  
Het lage abonnementstarief zonder inko-
mensgrens voor huishoudelijke hulp heeft 
er toe geleid dat meer ouderen een beroep 
zullen doen op de WMO; de tarieven voor de 
jeugdzorg gaan omhoog en meer jongeren 
behoeven (langdurige) zorg; Meer gezinnen 

met een complexe problematiek en onder de 
armoedegrens.  

Daarnaast is gebleken dat het huidige bestuur 
van de gemeente Valkenswaard volhardt 
in het willen blijven uitgeven van geld voor 
projecten, o.a. Masterplan Centrum,  die 
niet volledig fi nancieel gedekt zijn. 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) 
gezinnen aan zich te binden met een modaal 
inkomen. Een verdere vergrijzing tot gevolg.  
Tijd om weer, ook in Borkel en Schaft, betaal-
bare woningen te bouwen -huur en koop-  
i.p.v. binnen de bebouwde kom relatief dure 
wooneenheden voor senioren te bouwen

De afvalstoffenheffi ng blijft in de ogen van 
D66 onevenredig hoog omdat er al 7 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 kijkt dan ook uit naar de verkiezingen 
waar het hoopt dat de kiezer bereid zal zijn 
kritisch te kijken naar wat er werkelijk in 
Valkenswaard aan de hand is en ook daar-
naar zal stemmen in plaats van genoegen 
te nemen met holle verkiezingsbeloften en 
retoriek . 

D66  zal zich in ieder geval onafhankelijk, 
kritisch en opbouwend op blijven stellen. 

Pieter van Rijswijk
(fractievoorzitter D66)

Dit college heeft met veel fi nancieel kunst 
en vliegwerk en met fi nanciële steun van het 
Ministerie van VWS, vooral bestemd voor de 
tekorten op het Sociaal Domein,  een sluiten-
de begroting 2022 gepresenteerd. 

Wij moeten echter wel beseffen dat dit 
bestuur de afgelopen 4 jaar 11 miljoen teveel 
heeft uitgegeven  terwijl met betrekking tot 
de Jeugdzorg de laatste 5 jaar 5.3 miljoen 
tekort is geboekt. 

Wij hebben mede daarom tegen de begroting 
2022 gestemd. Er moet de komende jaren 
op het gebied van o.a. de Zorg, het Wonen, 
het Verkeer, Toerisme  en het Financieel 
Beleid veel gebeuren in Valkenswaard. Wij 

denken dat de gemeenteraad verkiezingen 
16 maart 2022 van zeer groot belang zullen 
zijn voor Valkenswaard en de burgers van 
Valkenswaard. Dat geeft  de mogelijkheden 
om te stemmen voor een nieuw bestuurlijk 
beleid, met echte burgerparticipatie, dat de 
gemeente Valkenswaard weer de belangrijke 
regionale functie terug geeft die Valkenswaard 
in het verleden had, en nu niet meer heeft. 

De zeer hoge winkel leegstand is een spre-
kend voorbeeld hiervan. Maar dat is de 
taak voor een nieuw college en een nieuwe 
Gemeenteraad. 

Het is tijd voor een nieuw beleid en Vitaal 
Valkenswaard wil hieraan, tezamen met 

Valkenswaard Lokaal, een wezenlijke bijdra-
ge leveren. 

Jan Kerkhoff
(fractievoorzitter Vitaal Valkenswaard)

Pieter van Rijswijk 

Jan Kerkhoff

Foto: Jeroen Grit


