
DMP Heusden

Algemene beschouwing begroting 2022

Voorzitter,

We staan aan het einde van de periode van vier jaar. In ons verkiezingsprogramma heeft u vier 
jaar geleden kunnen lezen dat DMP staat voor een goed en verstandig beheer van de 
gemeentelijke portemonnee en niet meer uitgeven dan binnenkomt Wij hebben ons hier de 
afgelopen vier jaren hard voor gemaakt. Ondanks zwarte cijfers is het belangrijk op de centen te 
blijven letten en tegelijkertijd tempo te blijven maken. Corona heeft natuurlijk grote impact op 
inwoners en ondernemers. Gelukkig lijkt dit nog geen invloed te hebben op de begroting van de 
gemeente. Maar voorzichtigheid blijft geboden. Tegelijkertijd is corona geen reden om te 
verslappen of uit te stellen. Wat DMP betreft blijft het college aan dossiers trekken om zoveel 
mogelijk goede dingen voor de gemeente Heusden te doen. 

Daarnaast zijn er een flink aantal successen te benoemen. Ten eerste complimenten voor het feit 
dat de inwoners van Heusden nog steeds te maken hebben met relatief lage lastendruk en 
belastingen. Dit houden wij graag zo en dit komt ook nu weer tot uiting in de verlaging van de 
afvalstoffenheffing. Tegelijk kijken we uit naar het voorjaar van 2022 waarin we het 
afvalbeleidsplan tegen het licht gaan houden, want we denken dat het altijd beter kan zeker als 
het gaat om een betere dienstverlening naar onze inwoners toe en het voorkomen van zwerfafval. 

Landgoed Steenenburg is volop in ontwikkeling en van de molensteen om onze nek zijn we 
verlost. Tevens hopen we binnenkort ook de Grassen verder in ontwikkeling te kunnen nemen en 
daarin de gewenste goedkope starters- en seniorenwoningen te gaan realiseren. Op papier is het 
in de woonvisie allemaal geregeld, maar de praktijk is het blijkbaar weerbarstig. Daarbij gaat ook 
onze aandacht nadrukkelijk uit naar de handjes in het gemeentehuis die al die plannen tot 
realisatie moeten brengen en kijken we uit naar de evaluatie van WSR. Wanneer kunnen we deze 
verwachten? 

Op het gebied van duurzaamheid hebben we volop stappen gezet met het verduurzamen van 
onze eigen gebouwen, vaststellen van de zonne- en windvisie, de aanwijzing van een zonneveld in 
de gemeente en het vaststellen van de regionale energie en klimaat strategie (REKS). 
Op het gebied van verkeersveiligheid is een start gemaakt met het gemeentelijk verkeers- en 
vervoersplan (GVVP) en zijn verschillende participatietrajecten gestart. Los daarvan hebben we 
krediet beschikbaar gesteld voor het nu al nemen van verkeersveiligheidsmaatregelen en kijken 
we uit naar het voorstel waar het college begin 2022 mee gaat komen. Duidelijk een voorbeeld 
van niet verslappen, maar de goede dingen blijven doen. Ook het vrij liggend fietspad tussen 
Elshout en Haarsteeg aan de Tuinbouwweg is weer een stap dichterbij gekomen en ook is 
blijvende aandacht gevraagd voor de ontsluiting van het Geerpark. 

Daarnaast lijken de ontwikkelingen bij de Voorste Venne met de intrek van de bibliotheek op het 
goede spoor te zitten. En hebben we de hockeyclubs van de gewenste watervelden kunnen 
voorzien en is Elshout aan de slag met een nieuwe kleedaccommodatie. Tevens bereiken ons 
nieuwe signalen van verenigingen met capaciteitsproblemen. Iets waar we graag in de toekomst 
naar willen kijken. 



Op het gebied van onderwijs hebben we het  Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. Ook 
daar kijken we naar uit om in het voorjaar van 2022 opnieuw over te spreken. Helaas zien we daar 
wel een oplopend budgetvraag door de stijging van de bouwprijzen. Als voorbeeld wil ik de 
upgrade van de Lambertus school noemen. Een overschrijding van ruim 3 ton. Omdat scala zelf 
nog mee wil betalen zitten we met overschrijding van 2,2 ton. En dit betreft een relatief klein en 
overzichtelijk project. Daarom zijn wij benieuwd naar waar de overschrijding zit. Zijn dat de 
bouwkosten? En moeten we ons zorgen maken over wat de impact zou kunnen zijn bij grotere 
projecten die op de rol staan (Dromenvanger en Bussel). Graag de reactie van het college. 

Verder vraagt DMP nog aandacht voor het volgende. Allereerst 2 punten die ons irriteren.

Ten eerste  de toeristenbelasting. Ook hier stelt het college voor te indexeren. Dat heeft u de 
jaren voor 2019 nooit eerder gedaan. Voorzitter, waarom kiest de wethouder hier nu wel voor en 
is hij dit volgend jaar weer van plan, hebben wij vorig jaar gevraagd. We wilden immers graag als 
gemeente gastvrij blijven voor recreatie en toerisme. Vorig jaar werd door wethouder Blankers 
gesteld dat hij onze oproep ter harte zou nemen. Indexering omdat we uitdagingen hadden. 
Volgend jaar (nu dus) zou hij verder kijken. Luister gerust naar de band van het begrotingsoverleg 
van vorig jaar bij 3 uur. Het lijkt dat daar weinig van terecht is gekomen. Voorzitter, kan de 
wethouder uitleggen hoe dit zit? Als we toerisme zo belangrijk vinden, dan moeten we er wat 
DMP betreft geen melkkoe van maken. Of het geld moet goed terechtkomen, bij de toeristische 
sector. 

Ten tweede is frustrerend dat we nog steeds niets gedaan hebben met de differentiatie bij de 
rioolheffing. Enkele jaren geleden kregen we te horen dat er onderzoek naar gedaan zou worden. 
Twee jaar verder lezen we: Om een meer duurzame omgang met water te stimuleren wordt in de 
huidige waterplanperiode de praktische werkbaarheid en wenselijkheid van een gedifferentieerde 
rioolheffing onderzocht. Het onderzoek hiernaar is al gestart maar uit de huidige resultaten en de 
complexiteit van de materie blijkt dat meer tijd nodig is om tot een goede afweging te kunnen 
komen. Gaan we dit nu echt oppakken of hebben we hier geen tijd voor? Graag reactie van de 
wethouder?

Tenslotte willen wij komen met een motie.

Op basis van het recent door de gemeenteraad vastgesteld Integraal Beheersplan Openbare 
Ruimte (IBOR) is gebleken dat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om het 
onderhoudsniveau op plaatsen en onderdelen echt te verbeteren. In de raad was echter een 
duidelijke roep om een beter niveau. Voor een beter niveau is simpelweg meer geld nodig. 
Hiervoor dienen we samen met VVD en HE een motie in. We willen een duidelijke verbetering zien 
in onderhoud aan straatwerk van trottoirs, fietspaden, straten en groenvoorzieningen in centra en 
woonomgeving. Onze burgers vragen hier om en hiervoor is extra budget nodig. We willen het 
college oproepen om hier binnen de begroting naar op zoek te gaan en daar in de voorjaarsnota 
op terug te komen. 

Ik lees de motie voor.

Tot zover in 1e termijn.


