
29-06-2012:  Voorjaarsnota behandeld 

College op zoek naar alternatieven 

Afgelopen dinsdag werd de voorjaarsnota (zie mijn column van vorige week) behandeld. Een 
belangrijke vergadering omdat in deze bespreking de grote lijnen voor de begroting 2013 worden 
vastgelegd. De plannen die het college in de voorjaarsnota gepresenteerd heeft bepalen voor een 
groot deel de begroting 2013. In die zin is de Voorjaarsnota tegenwoordig belangrijker dan de 
begrotingsvergadering in november. 

Bij de schriftelijke voorbereiding van deze vergadering werden al vele vragen gesteld en uiteraard 
ook beantwoord. Een van de vragen die onze fractie gesteld heeft ging over de junicirculaire van het 
Rijk en de gevolgen daarvan voor de uitkering uit het Gemeentefonds. In de Voorjaarsnota ging het 
college nog uit van een korting van acht ton per jaar op basis van die circulaire. Voor 2013 blijkt dat 
redelijk te kloppen; voor de jaren daarna blijkt die korting een stuk lager uit te vallen. Maar in de 
toelichting schrijft het college terecht dat de Haagse politiek nog zoveel onzekerheid biedt dat met 
die effecten nog geen rekening wordt gehouden. En passant wordt voor dit jaar (2012 dus) nog een 
korting van vijf ton aangekondigd; toch nog een stevige tegenvaller dus die we dit jaar nog moeten 
verwerken. 

Er was ook goed nieuws te melden. Zo heeft het college inmiddels een akkoord bereikt met Heijmans 
over de verdere invulling van het Centrumplan Vlijmen. Er ligt nu een zgn. businesscase waar partijen 
overeenstemming over hebben  bereikt; eind september komt dat in de gemeenteraad aan de orde 
en dan hebben we toch weer een belangrijke stap gezet in datzelfde centrumplan. Ook ten aanzien 
van de woningbouw wordt aan nieuwe initiatieven gewerkt. In de huidige geheel stilgevallen 
bouwmarkt lijken er nog wel mogelijkheden te liggen voor betaalbare starterswoningen en voor 
duurdere huurwoningen. Voor die laatste categorie is de gemeente in overleg met enkele 
beleggingsinstellingen die mogelijk geïnteresseerd zijn. En ten aanzien van de Poort van Heusden is 
het college nog altijd optimistisch over de mogelijkheden om geïnvesteerde bedragen geheel terug te 
verdienen. Dat bedrag was eind 2011 al opgelopen tot 19,7 miljoen en elk jaar komt er meer dan een 
miljoen bij aan rente, beheer, exploitatie en plankosten.  Het college verwacht op korte termijn 
stappen te kunnen zetten. 

Tijdens de bespreking was er ook veel aandacht voor het al dan niet betaald parkeren in Giersbergen. 
Het college gaat in ieder geval voor de definitieve besluitvorming de zaak nog eens grondig 
bestuderen. Dat geldt overigens ook voor de extra verhoging van de OZB die in de voorjaarsnota 
werd voorgesteld. Om de begroting sluitend te krijgen had het college voorgesteld om de OZB met 
twee ton extra te verhogen naast de al in de meerjarenbegroting opgenomen verhoging van de OZB. 
Voor veel fracties aanleiding om te komen met alternatieven.  Het college gaat in de komende 
maanden alle aangedragen voorstellen en suggesties nog eens goed in kaart brengen. Wellicht 
komen er toch nog mogelijkheden om die extra verhoging te voorkomen zonder aantasting van (de 
kwaliteit van) het voorzieningenniveau en/of het ambitieniveau. 

Vanuit de oppositie sterk verschillende geluiden. Het CDA kwam met een redelijk genuanceerd 
verhaal en stemde uiteindelijk ook vóór de voorjaarsnota. Met name de Fractie Frans van der Lee 
kwam met een uitermate cynisch en negatief verhaal waarin het college geen goed kon doen. Alles 
gaat fout en er gebeurt helemaal niks, de fractie spreekt van een “doorschuifcollege”. Ruim 40 zaken 



die overgeheveld worden met een gezamenlijk budget van 6,3 miljoen. Op zich is het inderdaad juist 
dat er voor 6,3 miljoen zaken overgeheveld worden, maar dat er ook veel zaken afgehandeld zijn laat 
de fractie gemakshalve maar achterwege. Overigens is het wel erg gemakkelijk om af te geven op 
een college, maar zelf met geen enkel alternatief te komen.  Negatieve en afbrekende kritiek dus en 
de moties die de fractie indiende werden dan ook met een overgrote meerderheid verworpen. 
Gelukkig doen de andere oppositiepartijen dat anders. Ook die hebben op tal van punten kritiek, 
maar die doen dat op een meer constructieve manier.  

De bijdrage van Gemeentebelangen kunt u elders op deze site (actuele nieuws) terug lezen. 

Drunen, vrijdag 29 juni 2012 
Kees Musters 

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


