DMP Heusden
Algemene beschouwingen
Voorzitter,
Allereerst dank aan het college en ambtenaren voor het opstellen van de begroting en het
beantwoorden van de vragen.
Voorzitter,
Vanwege de Corona crisis is 2020 een zwaar jaar voor onze inwoners en ondernemers. De begroting
2021 ligt voor. Ook in 2021 verwacht DMP dat de impact van de Corona crisis groot zal zijn. Wij
onderschrijven de stelling van de minister van Financiën dat je niet moet snoeien in het verkeerde
seizoen en dus ook de opvatting van het college om nu niet te bezuinigen, zeker niet op zorg en
veiligheid en andere voorzieningen. Een prima houding om de juiste dingen te doen voor onze
gemeente. Ook al zijn er flinke financiële uitdagingen en risico’s zoals bijvoorbeeld binnen het
sociale domein.
Wat ons betreft is Corona geen reden om te verslappen of uit te stellen. Wat DMP betreft blijven
burgemeester en wethouders aan dossiers trekken om deze periode zoveel mogelijk goede dingen
voor de gemeente Heusden te doen. Wij verwachten dat burgemeester en wethouders intern
dossiers blijven aanjagen. Denk aan het realiseren van betere wegen en een mooiere staat van
onderhoud in onze gemeente. We hebben hier meer geld voor vrijgemaakt. Graag zien wij, samen
met onze inwoners, concrete resultaten. Andere voorbeelden zijn de realisatie van nieuwe
schoolgebouwen en upgrades waar nodig. En de uitvoeringsagenda van de Woonvisie, bouwen,
bouwen, bouwen. Ook is het belangrijk om grip te houden op de kosten van de jeugdzorg. Hier
moeten we wat ons betreft niet gaan spartelen en naar Den Haag kijken, maar regie durven pakken
en duidelijke keuzes maken waar mogelijk. Wat DMP betreft doorpakken. Wanneer starten we met
de werkgroep vanuit de raad?
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 beperk ik me tot enkele onderwerpen uit de begroting 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? En wanneer komt
het nieuwe wegenbeheerplan gereed? En het GVVP?
Ik kan aangeven dat we het niet eens zijn met het jaarlijks indexeren van de tarieven van de
milieustraat. En hoe zit het met het eerder toegezegde onderzoek naar de kosten van de
milieustraat? We verwachten van het college gedegen analyse naar mogelijkheden om de kosten

naar beneden te brengen. En bent u van plan de tarieven volgend jaar wederom te indexeren? Graag
uw reactie.
De toeristenbelasting. Ook hier stelt u voor te indexeren. Dat heeft u de jaren voor 2019 nooit
eerder gedaan. Waarom kiest u hier nu wel voor en bent u dit volgend jaar weer van plan? We willen
graag als gemeente gastvrij blijven voor recreatie en toerisme, maar op deze wijze komen we op een
kantelpunt.
Ook wil DMP in gaan op onze vragen inzake de hondenbelasting in relatie tot de overlast van
hondenpoep. Wij balen er van dat we het hier nu weer over moeten hebben. Zoals u weet wil DMP
dat de opbrengsten van de hondenbelasting maximaal worden ingezet om de overlast tegen te gaan.
Dit kan door de inzet van de BOA maar ook op andere manieren, denk aan preventiemaatregelen en
communicatie. Als de overlast afneemt kan wat DMP ook de belasting omlaag. Samen met de VVD
en Heusden Een kwamen wij vorig jaar met een motie. Die is unaniem aangenomen. En wat blijkt?
Weer is in 2020 niet de gehele opbrengst van de belasting besteed aan het tegengaan van de
overlast. En nog sterker: voor 2021 wordt dit ook niet begroot. Heeft u de motie niet gezien? Of
heeft u geen zin om hier invulling aan te geven? Graag uw reactie.
Dan de aangekondigde OZB op onbebouwde eigendommen. Deze worden in 2021 voor het eerst
belast. We snappen dat andere gemeente en instanties zoals het Waterschap deze eigendommen
ook belasten. Ook onbebouwde eigendommen betreffen onroerende zaken die belast kunnen
worden en in sommige gevallen is dat logisch. Bijvoorbeeld voor een onbebouwd braakliggend stuk
grond waar in principe gebouwd kan worden. Maar vinden we dit ook zo logisch bij een stuk bos die
iemand in bezit heeft en wat toch een bepaalde natuur vertegenwoordigd? Tegelijkertijd zien we dat
dit niet veel opbrengt, dit zal mede te maken hebben met de heffing- en inningskosten. Wij vragen
ons af waarom we dit doen en wat we met deze beoogde opbrengsten gaan doen? Graag uw
reactie.
Tenslotte de nieuwbouw van de school in Oudheusden. Wij zijn blij dat unaniem aangenomen motie
van vorig jaar opvolging lijkt te krijgen. Een integraal gebouw wat aansluit bij de behoefte van de
wijk. Qua onderwijshuisvesting staat er komend jaar veel te gebeuren. DMP wil dat ook bij deze
projecten (bijvoorbeeld de Bussel) wordt gekeken naar behoefte vanuit de wijk. Kunt u dit
toezeggen?
Voorzitter, tot zover in 1e termijn.

