
22-06-2012:  Voorjaarsnota  

Begroting blijft sluitend 

Volgende week dinsdag gaat de gemeenteraad o.a. de Voorjaarsnota bespreken. In die nota stelt de 
gemeenteraad de uitgangspunten vast voor de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2013-2016. 
In het voorstel dat het college aan de raad voorlegt is de meerjarenbegroting sluitend, maar dat ging 
niet vanzelf. Er waren in eerste instantie aanzienlijke tekorten en bovendien verwacht het college 
een behoorlijke korting op de uitkering uit het gemeentefonds. Voorlopig wordt uitgegaan van een 
extra korting van acht ton per jaar en dat moeten we binnen onze eigen gemeentebegroting zien op 
te vangen. In de meerjarenraming liepen de tekorten daardoor op tot boven de twee miljoen in 2015 
en in 2016. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de voorliggende voorjaarsnota zijn die tekorten 
weer grotendeels weggewerkt. 

De belangrijkste maatregelen in 2013 op een rijtje. Op het wegenonderhoud wordt 2 ton gekort; 
gelet op het kwaliteitsniveau van de wegen in onze gemeente is dat volgens het college 
verantwoord. Dat geldt ook voor het groenonderhoud; daar wordt een korting van een ton 
voorgesteld en dat zal onvermijdelijk leiden tot enig kwaliteitsverlies, maar dat lijkt alleszins 
aanvaardbaar. Ook op de bedrijfsvoering wordt in 2013 een ton extra bezuinigd; dat betekent vooral 
dat vacatures zo mogelijk niet ingevuld worden maar dat er wordt gezocht naar interne oplossingen 
(taakverschuivingen bijvoorbeeld). Overigens ligt er vanuit voorgaande jaren ook nog een 
bezuinigingstaakstelling van 250 duizend euro op de bedrijfsvoering. Er wordt dus behoorlijk stevig 
bezuinigd op de eigen organisatie en tegelijkertijd probeert men de dienstverlening aan onze 
inwoners op peil te houden en ambities vanuit het coalitiebeleid te realiseren. 

Het college stelt ook voor 80 duizend euro op subsidies te korten, dit keer niet via de 
kaasschaafmethode, maar door gerichte keuzes te maken. Men schrapt de subsidies voor jubilea  en 
men schrapt ook de projectsubsidies en de subsidie voor de Onderwijsbegeleidingsdienst. De 
waarderingssubsidies worden in tegenstelling tot andere berichten niet geschrapt. Dat staat in het 
voorstel van het college abusievelijk wel vermeld, zo schrijft men in antwoord op schriftelijke vragen 
die onze fractie daarover gesteld heeft, maar dat had alleen betrekking op de waarderingssubsidie 
voor het poppentheater De Dwerg. Ook nog enkele financiële meevallers, zoals het leerlingenvervoer 
dat 75 duizend euro goedkoper per jaar uitvalt en een extra rentevoordeel van 40 duizend i.v.m. 
goedkopere leningen.  

Ook aan de inkomstenkant worden voorstellen gedaan. Zo wordt voorgesteld om in Giersbergen 
betaald parkeren in te voeren. De gemeente heeft daar allerlei voorzieningen aangebracht maar ziet 
daar vervolgens geen cent van terug. Parkeren kost tegenwoordig bijna overal erg veel geld. Bij veel 
winkelcentra staan er parkeerautomaten, bij toeristische trekpleisters zoals de Efteling gelden vaak 
erg hoge tarieven en ook voor een dagje Engelermeer moet binnenkort parkeergeld betaald worden. 
Om maar te zwijgen over een dagje naar een grote stad als Amsterdam. Voor Giersbergen denkt men 
aan een zeer bescheiden bedrag van enkele euro’s per dag; geraamd wordt een opbrengst van 50 
duizend in 2013. 

Ook de cultuurgronden ontkomen niet aan een prijsverhoging. De pachtopbrengsten moeten in 2013 
met 50 duizend euro omhoog. En last but not least een verhoging van de OZB (Onroerende Zaak 
Belasting). Het college stelt voor om in 2013 de OZB met twee ton te verhogen (naast de al in de 



meerjarenbegroting opgenomen stijging van bijna drie ton). Dit voorstel zal volgende week bij de 
raadsbehandeling ongetwijfeld uitvoerig aan bod komen. Verhoging van de OZB is geen populaire 
maatregel. Gelet op het feit dat we als gemeente Heusden op dit vlak bijna de goedkoopste 
gemeente van Nederland zijn (elfde plaats in de laatst verschenen COELO-atlas) en gelet op het 
voorzieningenniveau dat we onze inwoners te bieden hebben, vindt het college dit voorstel toch 
verantwoord. De fractie Gemeentebelangen zal in ieder geval aandringen op andere oplossingen en 
zal ook enkele suggesties op tafel leggen om mogelijke bezuinigingen te realiseren zodat de OZB-
verhoging beperkt kan blijven. Ongetwijfeld zullen andere partijen dat ook doen. Het is aan het 
college om dan in de begroting 2013, later dit jaar, met concrete voorstellen te komen. En daarna zal 
de gemeenteraad een definitief besluit over deze kwestie moeten nemen. 

Drunen, vrijdag 22 juni 2012 
Kees Musters 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters 


