Begroting 2021.
Voorzitter,
Ondanks corona toch een sluitende begroting en
meerjarenraming, doch geen financiële ruimte voor nieuw
beleid. Wel wordt er nog extra geld uitgetrokken voor een
kwaliteitsimpuls voor het openbaar groen en voor
jeugdpreventie. Zeker niet onbelangrijk. Een mooi moment
om stil te staan bij al hetgeen wat er in ons dorp gebeurt en in
deze raadsperiode naar wij hopen nog te gebeuren staat.
We noemen de realisering van de vele woningbouwprojecten
voor alle doelgroepen op diverse locaties in de gemeente,
zoals De Michiel de Ruyterstraat, Willibrordushof, De
Smaragd, zorgwoningen Molenstraat en in Het Klooster, de
Heistraat, locaties Lightvoet en De Keizer. En veel
woningbouwprojecten, waaronder de bouw van Tiny houses
nabij kindcentrum De Wilderen die voor het komende jaar in
de pipeline zitten. Los van genoemde projecten gaan we op
basis van de vastgestelde Woonnotitie ervoor zorgen dat er de
komende 10 jaren meer en meer betaalbare woningen worden
gebouwd.
Ook de aanleg van recreatieve fiets- en wandelpaden vanuit de
Heistraat richting Eindhoven en vanuit de Heuvelstraat
richting Veldhoven door natuurgebied Dommeldal-De Hogt. In
het kader van duurzaam door Waalre noemen wij de
sluipverkeer werende maatregelen in Waalre- dorp. De
zichtbare uitwerking van de ruilverkaveling. De realisering
van de herinrichting van de Traverse, de Eindhovenseweg en
de Gestelsestraat alsmede de revitalisering van
winkelcentrum Den Hof. De ombouw van 't Hazzo. De
herinrichting van de "gouden driehoek" en het inhalen van het
in de vorige raadsperiode opgelopen achterstallig onderhoud
in de openbare ruimte.

Ook in het sociaal domein is en wordt hard gewerkt aan het
welzijn en welbevinden van onze inwoners met veel aandacht
voor de zwakkeren in onze samenleving en voor de jeugd met
de nadruk op preventie. Maar ook oog voor kostenbeheersing,
zonder afbreuk te doen aan de bereikbaarheid en kwaliteit
van de zorg voor diegenen die deze echt nodig hebben. AWB
hoopt dat in 2021 ook de plannen voor een nieuw
verzorgingshuis in Aalst gestalte krijgen. Ook noemen we het
succesvolle initiatief van Leefsamen Waalre in samenwerking
met de gemeente en KT Waalre met als doel de veiligheid van
in Waalre zelfstandig wonende senioren te verbeteren.
Zorgen zijn er ook. Op de eerste plaats over de gezondheid van
onze inwoners als gevolg van de tweede Coronagolf. Daar
waar de inwoners van Waalre de eerste golf relatief gezien
goed hebben doorstaan zijn we minder gerust op de gevolgen
van de tweede golf ook in financiële zin. Maar ook over de
slinkende algemene reserve en de als onvoldoende
gekwalificeerde solvabiliteit. Zo ook over het beheer c.q. de
exploitatie van Het Klooster. Het is mooi te zien dat de
vergader- en zaalruimten voor de verenigingen vanaf 1
september weer beschikbaar zijn. Maar er is helaas geen kopje
koffie te verkrijgen. Het uitsluitend verhuren van vergader- en
zaalruimte is niet wat wij ons bij de exploitatie van een
ontmoetingsruimte c.q. Gemeenschapsruimte, bij ons streven
naar het open houden van Het Klooster en bij de verkoop van
Het Klooster, hebben voorgesteld.
De essentiële huiskamersfeer met barbeheer en de
aanwezigheid van een gastheer of gastvrouw ontbreken en
moet hoe dan ook in Het Klooster terugkeren. AWB zal zich
hiervoor, ook al zijn we als gemeente geen eigenaresse meer,
hard blijven maken. Het zoeken naar een oplossing in
samenwerking met de eigenaren lijkt ons effectiever dan het

instellen van een onderzoek naar hoe het zover is kunnen
komen. De ontmoetingsruimten hebben een belangrijke
maatschappelijke functie, inwoners kunnen hier terecht voor
ontmoeting, meedoen, ontwikkeling en zelf iets organiseren.
Hierdoor minder eenzaamheid en meer gezondheid. AWB is
het daar volledig mee eens en is dan ook blij dat het college bij
de oordeelvormende behandeling van de begroting
nadrukkelijk heeft aangegeven dat dit ook geldt voor Het
Klooster. Ook als gemeente moeten we ons dan ook verplicht
voelen om aan een oplossing voor het beheer c.q. de
exploitatie van Het Klooster een wezenlijke bijdrage te
leveren.
Wat ons ook zorgen baart is het feit dat door de invoering van
het abonnementstarief in januari 2019 eenieder met een
indicatie onbeperkt aansprak kan maken op WMO-zorg. In de
praktijk blijkt dat steeds meer mensen met hogere inkomens
een beroep op de regelingen doen. Zo worden op kosten van
de gemeente badkamers van 20 jaren of ouder massaal
verbouwd en wordt in toenemende mate een beroep gedaan
op huishoudelijke hulp, door inwoners die dat prima zelf
kunnen betalen. Als gevolg van het abonnementstarief gaat
een gedeelte van de hulp naar de verkeerde mensen. Met de
VNG zijn wij van mening dat de gemeenten of door het kabinet
voor de extra uitgaven dienen te worden gecompenseerd
en/of de regeling dient te worden teruggedraaid.
Wat de plannen voor de toekomstige afvalinzameling betreft
gaan wij uit van een breed gedragen en gebruiksvriendelijk
systeem, waarbij de Gemeentewerf als milieustraat voor
specifieke vormen van restafval gaat fungeren. En dat alles
zonder kostenverhoging voor onze burgers. Het raadsbesluit
van 4 februari 2020 blijft voor ons de basis voor een
vervolgtraject.

Waalre staat er tot nu toe financieel gezien goed voor. De
woonlasten stijgen minimaal. Corona lijkt Waalre financieel
nog niet hard te raken. Maar dit is geen reden om achterover
te leunen. Het is namelijk nog niet bekend hoe hoog de kosten
van de GGD en de Veiligheidsregio oplopen en hoe de plannen
voor de herverdeling van het gemeentefonds voor Waalre
uitvallen. Dit nog los van de te verwachten extra uitgaven voor
(bijzondere) bijstand en schuldhulpverlening. Het lijkt ons
dan ook een goed idee om deze programmabegroting in het
eerste kwartaal 2021 aan de hand van de eerste Turap
opnieuw tegen het licht te houden.
De voorliggende ontwerp programmabegroting heeft
vooralsnog onze instemming met dank aan het college en de
ambtelijke organisatie voor de samenstelling ervan. Wij
vinden het voor de wethouders bijzonder jammer dat zij de
vruchten van de door hen op de rails gezette projecten niet
mogen plukken. Mede door hun energieke inzet en
betrokkenheid krijgt de gemeente een boost en krijgen de
kerkdorpen Aalst en Waalre een fraaier gezicht.
Wij zullen ons ook in deze bizarre tijd, waarin we ook nog
eens zijn opgezadeld met een bestuurscrisis blijven focussen
op die zaken die voor Waalre en voor het welzijn van haar
inwoners van belang zijn en prioriteit verdienen.
Blijf gezond.
Jo Claessen

Fractievoorzitter Aalst Waalre Belang.

