
DMP Heusden
Voorjaarsnota

Voorzitter,

Het college geeft in het voorwoord van de Voorjaarsnota aan dat we leven in een onvoorspelbare 
tijd. Allereerst de invloed van de Corona crisis. Ten tweede komt er een nieuwe verdeling van de 
algemene uitkering over de gemeenten vanaf 2022. Voor de gemeente Heusden waarschijnlijk met 
een negatief effect. Ten derde het vooruitzicht dat, hoewel het financieel perspectief van onze 
gemeente goed lijkt (met behoorlijke overschotten en een Algemene Reserve op peil), we toch zien 
dat de overschotten verdampen, met name door oplopende kosten in het sociaal domein. 

DMP Heusden ondersteunt het college in het beeld dat er sprake is van een stabiele financiële 
situatie, maar wil wel benadrukken dat de financiële ruimte nog steeds beperkt is. Het 
meerjarenperspectief is reëel in evenwicht, al zijn er veel onzekerheden. Om dit zo te houden wil 
DMP Heusden pleiten voor een verstandig beheer van de gemeentelijke portemonnee. 

Dit betekent extra op de kleintjes letten en geen gekke dingen doen. Voorbeelden zijn het budget 
voor de Omgevingsdienst (OMWB), het budget voor de omgevingswet, de budgetten voor 
personeel, het budget voor de veiligheidsregio en andere regionale samenwerkingen. Wij zijn hier 
eerder kritisch op geweest en willen dat vanavond opnieuw benadrukken. 

Ook wil DMP vasthouden aan de ingezette lijn en wij willen ons voorbereiden op de zware 
investeringen in de komende jaren. Denk hierbij aan de tientallen miljoenen welke nodig zijn voor 
het wegenonderhoud, denk aan de investeringen tav scholen en denk aan de onzekerheden in de 
jeugdzorg. 

Omwille van de korte spreektijd van 5 minuten beperk ik me tot enkele onderwerpen uit de 
voorjaarsnota en vraag ik om aandacht voor zaken die DMP Heusden van belang acht.

Ten eerste chapeau voor het feit dat de inwoners van Heusden nog steeds te maken hebben met 
relatief lage lastendruk en belastingen. Dit houden wij graag zo. Daarnaast houden wij de ingeslagen 
weg tav meer geld voor infrastructuur, onderhouds- en beheerplannen en bermonderhoud graag 
vast. Natuurlijk heeft de Corona crisis impact, maar nu investeren voorkomt hoge kosten in de 
toekomst. Kan de wethouder de stand van zaken aangeven ten aanzien van het fietspad 
Tuinbouwweg en het onderzoek naar de mogelijke rotondes rond het Geerpark?

Als we het hebben over onderwijs dan zijn wij blij te lezen als antwoord op de technische vragen dat 
wij de Lokale Educatieve Agenda (LEA) aan het einde van deze zomervakantie kunnen verwachten. 
Inmiddels zijn we weer een aantal weken verder. Kan de wethouder bevestigen dat dit nog steeds 
het geval is?

Dan de bibliotheek en de visie waar momenteel aan gewerkt wordt. Wij begrijpen dat het nieuwe 
bestuur van de bibliotheek wat meer tijd nodig heeft om te komen tot een uitgewerkte visie. Ik kan 
namens DMP aangeven dat wij verwachten dat ten aanzien van de huisvesting voor Drunen 
nadrukkelijk wordt gekeken naar de Voorste Venne. Hierbij wil ik graag een motie van D66 in 
herinnering roepen, die vorig jaar breed bij bespreking van de begroting 2020 is aangenomen door 
deze raad en die het college op roept zich maximaal in te spannen om te bereiken dat de Drunense 
bibliotheek gehuisvest wordt in de Voorste Venne. Graag de reactie van de wethouder in deze.



Dan kom ik bijna aan het eind van mijn betoog. Tenslotte wil DMP aangeven dat 2021 het laatste 
volle jaar is van deze raadsperiode. Daarom wil DMP graag tempo zien tav de uitvoering van het 
coalitieprogramma. Er is sprake van een stabiele financiële situatie, maar wij willen wel benadrukken 
dat de financiële ruimte beperkt is. Er zijn aanzienlijke risico’s. Desalniettemin wat ons betreft de 
vaart er in houden. U mag van ons verwachten dat wij hier op terug komen bij de behandeling van 
de begroting in het najaar. 

Er zijn ook initiatieven mogelijk die niet veel geld kosten, maar wel een positieve impact hebben. 
Burgerparticipatie is een enorm belangrijk onderwerp. Burgers die van betekenis zijn voor de 
samenleving zijn de hoeksteen van onze gemeenschap en houden onze gemeente bruisend. Ook 
jongeren zetten zich op diverse fronten actief in voor onze gemeente. Wij hebben een motie 
opgesteld met als doel deze jongeren te waarderen en die op roept om te onderzoeken of het 
invoeren van jeugdmedailles, zoals in de gemeente Eindhoven, Helmond en Hoorn, in de gemeente 
Heusden ook mogelijk en wenselijk is. Want de jeugd heeft de toekomst en het waarderen van jeugd 
vinden wij belangrijk. Ik zal de motie voorlezen.

Tot zover in 1e termijn.


