PvdA Waalre Kadernota 2018 algemene
beschouwing
Vz, ik dank het college en de organisatie voor
deze kadernota.
De PvdA vind dat een kadernota meer moet zijn
dan de kille cijfertjes. Het moet ook richting
geven aan de perspectieven voor komende
jaren. Graag geef in mijn eerste termijn aan waar
onze accenten liggen.

In de laatste jaarrekening van deze coalitie
hebben we al veel resultaten van de plannen uit
het coalitieakkoord kunnen ervaren. De PvdA wil
voortbouwen op dat succes.
Als deelnemer aan deze coalitie heeft de PvdA
met genoegen de afgelopen jaren haar bijdrage
geleverd aan de realisatie van deze plannen.

Er lopen volgend jaar een nog aantal grote,
mooie projecten. De Markt en Den Hof worden
aantrekkelijker. Het gebied rondom ’t Hazzo
wordt integraal aangepakt met behoud van
ontmoeting voor de wijk. Op het thema
duurzaamheid zetten we stappen en krijgen we
de regio mee.
Vz, velen die in de regio bezig zijn met
duurzaamheid kent de Waalrese wethouder die
onvermoeibaar pleit voor gezamenlijk optrekken.
En met succes! Waalre won de regio voor een
zonnepanelenproject; waar huiseigenaren zonder
te investeren zonnepanelen kunnen verkrijgen.
Ook huiseigenaren met een smallere beurs
kunnen dan groene energie opwekken. Ook de
gemeentelijke gebouwen worden volgelegd met
zonnepanelen. Het nieuwe Waalrese
gemeentehuis wordt zelfs het éérste Nul op de
Meter-gemeentehuis in Nederland. Daar mogen
we trots op zijn! We zijn dan ook erg blij dat ook

in 2018 en verder onverkort wordt ingezet op
duurzame ontwikkeling in Waalre.

Tevredenheid inwoners leidend
Bijzonder is ook de proef met de Afvalfiets,
waarmee Waalre landelijk aandacht trok.
Inwoners zijn enthousiast. De eerste resultaten
zijn bemoedigend: afval wordt zorgvuldiger
gescheiden en de inwoners ervaren betere
dienstverlening. Het idee kwam overigens van
inwoners die met de gemeente meedachten. We
zijn ervan overtuigd dat de komende evaluatie
positief uitvalt en dat ook in de rest van Waalre
langs deze weg het afval zal worden opgehaald.
En zo bijdragen aan hergebruik van stoffen.

Wij vinden het belangrijk vz, dat onze inwoners,
nog meer dan nu, invloed hebben en goede
ideeën moeten worden uitgevoerd.
Wij zijn dan ook blij met het “team Waalre” voor
het groenonderhoud: voortzetting van het
contract van de aannemer is afhankelijk van de
tevredenheid van inwoners. Mensen die iets
willen in hun straat of buurt, kunnen dat
inbrengen en als het mogelijk is wordt het
uitgevoerd.
Vz, Als onze inwoners tevreden zijn, zijn wij het
ook!
Jeugdzorg
De PvdA is tevreden over de manier waarop
Waalre de zorg van het Rijk heeft overgenomen.
Een complexe taak, maar wel een die op een
goede manier is opgepakt. Complimenten aan de
betrokkenen daarvoor.
We zullen ons er ook voor blijven inzetten dat
onze burgers de juiste zorg kunnen ontvangen.

We zien mooie initiatieven ontstaan zoals de
Prachtdag, Neffe de Kerk en ook Goed voor
Mekaar. Dat allemaal moet ook in 2018 geborgd
zijn.

Dat Jeugdzorg financieel zwaar op de begroting
drukt vz, is een gegeven. Een gegeven vz, wat
we niet zomaar accepteren. Waalre is niet de
enige gemeente waar dit speelt.
Voor ons is belangrijk dat er adequate jeugdzorg
is en blijft. Daarom daagt de PvdA alle betrokken
partijen uit om de handen ineen te slaan en
samen te onderzoeken hoe we deze kosten op
een verantwoordelijke manier beheersbaar
kunnen maken. Ik kom daar zo nog op terug.

Vz, In het licht van een compleet zorgaanbod in
Waalre vindt de PvdA een goed, modern
verpleeghuis in Waalre een must.

Een wens waar we snel mee aan de slag moeten.
Ik heb begrepen dat daar nu reeds initiatieven
lopen. Dat is mooi.

Infrastructuur
Vz, jarenlang heeft Waalre het onderhoud aan
wegen en bruggen verwaarloosd. Zo kon de OZB
laag worden gehouden. Ik ben blij dat dit college
ervoor zorgt dat er op dit punt geen lijken in de
kast voor het volgende college overblijven. We
moeten, nee we kunnen niet anders dan hier de
nodige middelen voor reserveren. Complimenten
voor het college dat zij in deze niet wegkijken.

De PvdA is zeer verheugd dat extra middelen
worden uitgetrokken voor aanpassing van
speelplaatsen en het creëren van nieuwe
speelplaatsen voor de jeugd. Wij willen niet dat
daaraan getornd wordt en zien dan ook graag dat
het college in de begroting 2018 e.v. hier

prioriteit aan geeft. We zijn een prachtige
gemeente, maar nog niet overal zijn er
voldoende speelmogelijkheden voor kinderen
binnen loopafstand.

Vz, wij zijn geen voorstander van het zomaar
verhogen van de OZB om de begroting sluitend
te krijgen. Wel vinden we dat je de inkomsten en
uitgaven van onze gemeente goed tegen het licht
moet houden. Bij een financieel sterke gemeente,
moet je je afvragen hoe het komt dat we zoals
het college voorstelt meer dan de 2,5 % OZBverhoging moeten vragen? Een analyse leert al
snel dat de kosten van de jeugdzorg moeilijk te
beheersen zijn. We zijn daar niet uniek in. En
zoals ik al eerder zei, niet door wanbeleid van dit
college. Maar gevolg van het Rijksbeleid. Dat
maakt dat we behoorlijk meer moeten uitgeven
dan we binnen krijgen. We willen allemaal dat we
een goede zorg aan onze jeugdigen bieden. Maar
is het altijd zinvol wat er geboden wordt? Hoe

effectief is de aangeboden zorg? Als gemeente
heb je geen invloed op het verwijsbeleid van de
professionals. Dat moet je ook niet willen. Wat
wel kan is als gemeente de regie pakken en
samen met alle ketenpartners en betrokken
sleutelspelers in het veld van jeugdzorg samen
nagaan hoe je tegen minder kosten een effectief
en adequate jeugdzorg kan verlenen. Ik kijk dan
ook uit naar de resultaten van het overleg in
september. En hopelijk komen daar maatregelen
uit die invloed hebben op de uitgaven en kunnen
die resultaten in de programmabegroting
verwerkt worden.

Vz, het is daarom dat wij samen met onze
coalitiepartners een amendement hebben
voorbereid met de strekking: vooralsnog geen
extra verhoging van de OZB opnemen in de
programmabegroting. Er is naast mogelijke
positieve effecten op de uitgaven van jeugdzorg
(wellicht ook reparatie door het Rijk) een aantal

onzekerheden: de verwachte uitstel van de OW
en de vertraging van de aanleg van de nieuwe
N69. Beide laatste ontwikkelingen rechtvaardigen
een, meer over de jaren uitgesmeerde
investering, waardoor in 2018 de druk op de
begroting afneemt. Niettemin zullen we met
name wat betreft de N69 de vinger aan de pols
moeten houden om bijtijds te kunnen bijsturen
als dat nodig is.
Tafel van 9
Vz, ik ben trots op Waalre, trots op wat we tot nu
toe bereikt hebben. Laten we vooral doorgaan op
de ingeslagen weg!

