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DMP Heusden 
 
Voorjaarsnota 
 
 
Voorzitter, 
 
Het college geeft in het voorwoord van de Voorjaarsnota aan dat de financiële uitgangspositie voor 
Heusden nog steeds goed is. En dat we ondanks de geschetste ontwikkelingen en onzekerheden er 
toch in slagen om onze begroting op orde te houden. We zijn dus op koers ten aanzien van het 
coalitieprogramma. 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. Om dit zo te houden wil DMP Heusden pleiten voor 
een verstandig beheer van de gemeentelijke portemonnee. Dit betekent extra op de kleintjes letten, 
geen gekke dingen doen, vasthouden aan de ingezette lijn en 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. Voorzitter, het beschikbare geld hoeft dus niet op wat ons betreft. 
 
Omwille van de korte spreektijd 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. Nu op plek 46 (2018 plek 58 en 2017 plek 62) van de 
gemeenten met de laagste lokale lasten. Dit houden wij graag zo. Daarnaast complimenten voor de 
ingeslagen weg tav energiereductie en meer geld voor infrastructuur, onderhouds- en 
beheerplannen en bermonderhoud. Nu investeren voorkomt hoge kosten in de toekomst. Waar de 
fractie DMP zich zorgen over maakt, zijn de ontwikkelingen ten aanzien van de Voorste Venne en de 
eerder genoemde budgetten voor de jeugdzorg. Dat laatste ondanks een reserve binnen de het 
sociale domein van 7,2 miljoen euro. 
 
Tav de visie op onderwijs en de nieuwbouw in Oudheusden en Vlijmen. De ingezette weg tav 
integrale Kindcentra vinden wij een goede weg. Er is eerder gesproken over inzetten op het 
ontwikkelen van een visie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid inzake het onderwijsachterstandenbeleid. Daarnaast speelt nu actueel de 
nieuwbouw in Oudheusden. En groeit de Bussel in Vlijmen uit haar jasje. Ook hier zijn plannen voor 
nieuwbouw. Vraag aan de wethouder wat de huidige stand van zaken is? Vindt u dat er voldoende 
tempo wordt gemaakt? 
 
Tav uitvoering geven aan ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Het college is goed 
bezig met te nemen maatregelen in het belang van het klimaat. Vaak samen met Energiek Heusden, 
maar wat ons betreft graag ook met andere coöperaties en initiatieven. Ook verschillende dorpen, 
zoals Hedikhuizen, willen stappen zetten. Het gaat DMP echter niet snel genoeg. We vragen ons af of 
dit college er een tandje bij kan zetten? Is het bijvoorbeeld haalbaar om een Mogelijkmaker in te 
zetten, die bedrijven ondersteunt bij het ophalen van subsidies als het gaat over duurzaamheid en 
klimaat. Er is veel geld beschikbaar via Brussel, Den Haag of Den Bosch. Hoe kunnen we onze 
bedrijven maximaal ondersteunen en profiteren van beschikbare middelen. Wilt u het inzetten van 
een subsidioloog overwegen? Graag uw reactie in deze? 
 
Dan de gevraagde voorlopige reservering voor het cameraschild in de gemeente Heusden. De 
zogenaamde ANPR camera's op invalswegen in onze gemeente. ANPR staat voor automatic 
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numberplate recognition. De kentekens van passerende auto's worden vergeleken met gegevens in 
de computersystemen van de politie en andere overheidsdatabanken. De politie komt in actie zodra 
er een match is. We hebben hier een jaar geëxperimenteerd. Het doel was en is om de criminaliteit, 
vooral autodiefstal, terug te dringen en wordt ingezet vanwege de beperkte capaciteit bij de politie. 
De fractie DMP heeft eerder artikel 61 vragen gesteld over de opslag en uitwisseling van de 
gegevens in het kader van de privacy, de redenen en overwegingen om deze ingrijpende maatregel 
toe te passen, de doelstelling van de pilot en de informatieverstrekking richting de gemeenteraad. 
Tevens was DMP Heusden benieuwd naar het optreden van de politie bij een zogenaamde 'hit'. 
Allemaal vragen die wat DMP Heusden betreft duidelijkheid moeten geven over de keuze voor het 
toepassen van deze maatregel. En of we deze pilot door willen zetten? Want wanneer het een 
opsporingsmiddel wordt en de grondslag van autodiefstallen er niet meer is dan vinden wij dat de 
politie samen met de gemeente Heusden mee mag betalen aan het handhaven van het systeem. 
Graag uw reactie in deze? 
 
Dan een onderwerp dat onze fractie DMP, met het jongste raadslid van Nederland in ons midden, 
nauw aan het hart ligt. Wij zouden graag zien dat jongeren meer betrokken worden bij de politiek. 
Hierbij hoeft de gemeente niet alles te organiseren, maar juist ook samen met maatschappelijke 
partners, zoals scholen en Contour de Twern gestimuleerd worden om jongeren te interesseren voor 
politiek. We hebben al het fenomeen jeugdburgemeester, maar waarom is er geen jeugdparlement? 
En waarom alleen de kinderen van groep 7 benaderen en niet de kinderen van 14,15,16 en 17 jaar? 
Wat DMP betreft zouden we breder moeten kijken en we hebben hier een motie voor opgesteld die 
ik dadelijk voor zal lezen.  
 
Dan kom ik aan het eind van mijn betoog. Er is sprake van een stabiele financiële situatie, maar wij 
willen wel benadrukken dat de financiële ruimte nog steeds beperkt is. Er zijn aanzienlijke risico’s.  
 
Daarnaast is het belangrijk om dit SAMEN te doen met de inwoners, bedrijven, organisaties, 
verenigingen en bijvoorbeeld onderwijs in Heusden. Samen doen betekent pro actief blijven vragen 
en uitnodigen om mee te denken, maar ook de initiatieven die in de dorpen ontstaan ondersteunen 
en tempo maken. Dit vraagt iets van ons als raad, maar ook college en ambtelijke organisatie. Maar 
deze houding om het samen te doen zou vanzelfsprekend moeten zijn en is super belangrijk. 

 
Tot zover in 1e termijn. 
 
 


