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De vooruitzichten die in de kadernota worden geschetst zijn niet erg rooskleurig, en laten
zelfs tekorten zien in de onvermijdelijke posten. Dat stemt niet vrolijk, en is zorgelijk
vanwege de druk die komt te staan op gewenste uitgaven en ambities.

Maar er wordt teveel nadruk gelegd op het huishoudboekje, en te weinig op de visie en
ambitie die we op de lange termijn hebben. Het stellen van kaders kan niet zonder een
blik op de toekomst, die verder ligt dan over een jaar.
Vanuit de visie verwoord in de Kracht van Waalre klinkt teveel een defensieve houding,
en te weinig hoop en vertrouwen. Maar dat is wat we als samenleving nodig hebben om
vooruit te komen: het geloof dat we het samen kunnen oplossen.

De voorgestelde maatregel om de OZB te verhogen is een paardenmiddel; maar door de
meevaller aangaande de rijksbijdrage is er ruimte om de verhoging te beperken tot een
laag percentage.

Met deze lokale heffing hebben we een middel om lokale prioriteiten te stellen en
transparante resultaten te bereiken die een relatie hebben met de lokale lasten. Laten we
proberen de gewenste verschuiving naar lokale belasting ook te zien als een vorm van
collectieve crowd-funding…

Het decentraliseren van overheidstaken levert niet alleen problemen maar ook kansen
op.
De verbetering van het leefklimaat, - de luchtkwaliteit en - participatie werken niet alleen
voor het hier en nu, maar zijn ook preventief voor de lange termijn. Op weg naar een
gezonde samenleving.

Voor alle posten, ook de onvermijdelijke, zijn er uitgavenpatronen die soms meer recht
doen aan de gezonde bedrijfsvoering van de leverancier, dan aan het resultaat.
Zoals na onze publicatie in de Schakel in de media is bericht over zorgaanbieders die
meer gericht zijn op winstmaximalisatie dan op de hulpverlening zelf. De gemeente heeft
meer en meer de verantwoordelijkheid om van de dienstverleners een sobere organisatie
en een maximale aanwending voor zorg te eisen. Bovendien kan de gemeente
kostenverlagend beleid voeren door zorgverleners ruimte te verhuren in de brede
scholen.

Concrete uitgaven-besparende zaken:
- Geen sloop van het complete Hazzo maar een slim hergebruik van een deel, dat
aangewend kan worden voor de noodzakelijke wijkcentrum voorziening.

- Herinrichting van de Eindhovenseweg niet koppelen aan een onzalig plan om verkeer
door Den Hof te laten rijden; De investering hierin wordt door ons krachtig ontraden. Er
wordt hier een geregisseerde tunnelvisie ontwikkeld die wordt verkocht als inspraak.

- In plaats daarvan moet een leefbaarheids-plan ontwikkeld dat de verblijf-kwaliteit en
duurzaamheid vergroot.
De integrale aanpak van de transitie van N69 naar Westparallel en de visie op de
Traverse en Eindhovenseweg is voor ons prioriteit. Nu besluiten tot geïsoleerde
ontwikkeling van dorpshart Aalst zonder een masterplan is onverantwoord.

- Aanpak van Privacywetgeving, niet geïsoleerd uitvoeren maar in samenwerking met
andere gemeenten onderbrengen in een gemeenschappelijke aanpak.

- De invoering van de Omgevingswet niet geïsoleerd uitvoeren maar in samenwerking
met andere gemeenten onderbrengen in een gemeenschappelijke aanpak.

Er zijn ook Potentiële inkomsten op de langere termijn:
De veelgeroemde aantrekkelijkheid van het groene karakter van Waalre is nog
onvoldoende tot ontwikkeling gekomen in het beleid: ik noem een paar gebieden waarop
we kunnen focussen om tot ontwikkeling te brengen:
- faciliteiten en stimulering van Groene bedrijvigheid met high tech,
- Welzijn-, recreatie- en gezondheidseconomie in relatie tot het groene karakter,
- Creatieve industrie - inclusief designers en kunstenaars - ,
- Investeringen in hernieuwbare energie (bv met aardwarmte, en aanleg van zonnecelvelden).

Integrale ontwikkeling van een duurzame samenleving begint bij de concrete kansen die
voor de hand liggen.
Het laaghangend fruit nu plukken èn voor de lange termijn beleid neerzetten op gebieden
groen, sociaal, creatief en duurzaam.

