Kadernota 2018
De VVD ziet ontwikkelingen en kansen voor Waalre. In het project duurzaam door Waalre
wordt door inwoners, omwonenden ondernemers en winkeliers meegedacht over een
gebiedsvisie op het centrum van Aalst. Daarnaast willen we het centrum van Aalst meer
zichtbaar maken en verder gaan met een aantrekkelijker inrichting om meer aanloop naar
Den Hof te creëren
Ook worden er in 2018 weer volop woningen gebouwd.
En gaan we verder met de aanpak van de Kracht van Waalre.
Het is daarvoor mooi als er een digitaal burgerpanel komt.
We leven niet op een eilandje. We zijn verbonden met het stedelijk gebied en de 21
gemeenten in de Brainport regio.
Als VVD maken wij ons zorgen, onder andere over het steeds maar opschuiven van de
datum dat de N69 aan ons wordt overgedragen. En we eindelijk kunnen gaan werken aan
een beter leefklimaat voor de inwoners die langs de N69 en de traverse wonen. Wij vinden
het belangrijk om daar wel nu al mee te beginnen, zodat we klaar zijn als de weg aan ons
wordt overgedragen
De Markt in Waalre Dorp wordt ook onderhanden genomen. Dit in combinatie met het
aanleggen van gescheiden riolering Er zal meer groen komen en meer
verblijfsmogelijkheden
Volgend jaar hebben we extra geld nodig omdat een aantal bruggetjes gerenoveerd moet
worden. Als wij ons niet vergissen heeft u daar een aantal kleine potjes voor staan. Is het
niet handiger die allemaal bij elkaar te zetten?
Onlangs hebben we een besluit genomen om toeristenbelasting te gaan heffen voor
overnachtingen in het Bastion Hotel, dit vanaf 2018. Wij willen graag dat de toeristen
belasting wordt ingezet voor het nieuwe speeltuinbeleid.
Als VVD zijn wij niet gelukkig met de hoge kosten voor de jeugdzorg. Als we kijken naar
andere gemeenten die vergelijkbaar zijn met Waalre besteden wij relatief veel geld aan de
jeugdzorg. Hoe kan dit toch? Wij kunnen op dit punt toch niet zo anders zijn? Wij zijn er als
VVD dan ook niet gelukkig mee dat we als gevolg van ongecontroleerde kostenstijgingen in
het sociaal domein en met name de jeugdzorg het risico lopen extra OZB te moeten vragen
van onze inwoners.
Een verhoging van de OZB is niet acceptabel voor de VVD:
een aantal genoemde posten in de kadernota zijn nog voor negatieve bijstelling vatbaar. Wij
willen dat in de periode tot aan het verschijnen van de begroting 2018 besparingen
gerealiseerd worden zodat een verhoging van de OZB voor 2018 achterwege kan blijven. De
verhogingen voor 2019 en verder zijn wat ons betreft nu uit den boze en wij zien dit liever
terug in de kadernota 2019 op basis van een nieuw coalitieakkoord.
Wij hopen dat op korte termijn bekend wordt wanneer de omgevingswet wordt ingevoerd.
Daardoor kunnen de geplande invoeringskosten in Waalre achteruitgeschoven worden wat
lucht kan geven in de begroting.

Wij zijn benieuwd naar het uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2018-2024 en willen dan
graag de in de kadernota genoemde schattingen in kunnen passen in de te plannen
uitvoering.
Deze kadernota draait op 3 grote onderwerpen: het sociaal domein, de omgevingswet en de
openbare ruimte met bruggen. Wij hopen dat de kosten in het sociaal domein de genoemde
kosten niet te boven gaan, dat de omgevingswet zorgvuldig wordt ingevoerd om extra
kosten en zienswijzen te verminderen en dat onze openbare ruimte kwalitatief in stand blijft.
Een en ander zal definitief gemaakt worden bij de begroting in november en wij wensen het
college veel succes toe bij de voorbereiding daarvan zonder OZB verhoging.
En ter afsluiting: ook wij beschouwen de kadernota als een richting gevend document
Dat betekent dat het niet nu al in beton gegoten is.

