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Beste CDA-ers. 

Dit is de eerste nieuwsbrief na 

de verkiezingen. Het is een 

drukke tijd geweest voor velen 

van ons.  

Nu de landelijke verkiezingen 

(met teleurstellende uitslag) 

achter de rug zijn kunnen we 

ons helemaal richten op de 

gemeenteraadsverkiezingen 

van 2014. 

De voorbereidingen hiervoor 

zijn alweer gestart. Samen 

zorgen we voor een mooie 

uitslag in 2014! 

Agenda 

15 december:   Excursie CDA 

fractie naar waterschapsloods 

ook voor leden  

Tijd: 9.00 uur 

Opgave via Joop de Hoon 

joop.dehoon@wpm.nl 

 

9 januari 2013:  ALV CDA 

Horst a/d Maas (voorafgaand 

aan de Nieuwjaars bijeenkomst) 

Locatie: Café – Zaal 

Harmonie, Hoofdstraat 8, 

5973 NE Lottum  

Tijd: ntb  

Excursie IBT 

De excursie naar het politie 

opleidings centrum op 28 

september was zeer geslaagd 

Na een boeiende uitleg  

hebben we een rondleiding 

door het gebouw gehad en 

een schietoefening gedaan.  

 

 

 

Bijzondere financiële tijden… 

Het bovenstaande zal u niet vreemd in de oren klinken. Het nieuwe 

regeerakkoord laat aan duidelijkheid niets te wensen over als het 

gaat om de financiën. Als Horst aan de Maas zullen we (opnieuw) 

rekening moeten houden met extra bezuinigingen voor de komende 

jaren. We borduren hierbij voort op de koers die we al in 2010 ingezet 

hebben. 

 

We streven naar een compacte en krachtige gemeentelijke overheid 

die zich beperkt tot de kerntaken. Deze taken zullen samen met de 

burgers, bedrijven en instellingen gerealiseerd worden of zo dicht 

mogelijk bij burgers neergelegd worden. Met andere woorden: naast 

meer zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid bij de burgers wordt 

vooral ook maatwerk geleverd.  

 

Inmiddels hebben we voor 2013 een sluitende begroting zonder 

lastenverhoging en met extra waardering voor ons verenigingsleven. 

Daarnaast zijn een aantal belangrijke investeringen voor de toekomst 

– o.a. fietspad Broekhuizen – Horst en uitvoering diverse 

centrumplannen – opgenomen. 

 

Dat er een pas op de plaats gemaakt zal moeten worden is 

overduidelijk. En ondanks dat de (gemeentelijke) lasten niet stijgen, 

zullen de gevolgen niet ongemerkt aan de burgers en bedrijven 

voorbijgaan. Een fors deel van de bezuinigingen wordt gerealiseerd 

door krimp van de gemeentelijke organisatie. En ook op sociaal – 

maatschappelijk terrein zal bezuinigd moeten worden. De uitdaging 

om de al ingezette maatregelen te realiseren is groot. De uitvoering 

van de Participatiewet (voorheen de Wet Werken naar Vermogen), 

de komst van zowel de AWBZ als de Jeugdzorg naar de gemeenten 

zullen de komende periode veel van onze aandacht vragen. We zijn 

hierbij steeds op zoek naar slimme, nieuwe verbindingen waarbij met 

de nodige zorgvuldigheid regionale samenwerking zal worden 

gezocht. Onlangs is een intentieovereenkomst met buurgemeente 

Venray ondertekend waarbij we inzetten op samenwerking op het 

gebied van handhaving & toezicht en vergunningen maar ook op het 

gebied van bijvoorbeeld ICT en belastingen. 

Kortom: een financieel gezonde gemeente Horst aan 

de Maas blijft het uitgangspunt. Om dit te bereiken 

zullen we echter keuzes moeten maken.  

Voor een duurzame toekomst van onze gemeente  

zal een goede samenhang tussen sociaal –   

maatschappelijke en economische infrastructuur  

leidend zijn. 

 

Loes Wijnhoven 
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De begroting voor 2013 is vastgesteld 

In oktober hebben we als raad de begroting voor 2013 

vastgesteld. De begroting is het eindresultaat van een lang 

proces dat we als gemeenteraad doorlopen hebben. In de raad 

hebben we aangegeven dat het een begroting is die getuigt van 

visie, daadkracht en doorzettingsvermogen. Een begroting die is 

gemaakt in financieel moeilijke en onzekere tijden, maar die 

toch gedegen en bovendien sluitend is. In Horst aan de Maas 

geen extra lastenverzwaring voor burgers, geen 

lastenverzwaring voor bedrijven en geen korting op subsidies 

voor verenigingen, in tegendeel. Door jarenlang verantwoord, 

verstandig en vertrouwd beleid is het een begroting waar we 

echt mee voor de dag kunnen komen.  

Met gepaste trots kijkt het CDA om en kan het zeggen dat zij al 

jarenlang mede aan het stuur staat van deze gemeente en het 

stuur altijd op een verantwoordelijke en zorgvuldige wijze vast 

houd. En kijk waar we staan: degelijk, solide en toekomstgericht 

voor iedereen van jong tot oud. Horst aan de Maas, dat staat! 

 

De basis voor de begroting 2013 zijn de uitkomsten van de 

kadernota 2012, waarbij een meerjarige sluitende begroting, 

voor het CDA een voorwaarde was. De begroting is sluitend, 

maar de te verwachten noodzakelijke aanpassingen, vooral in 

het sociale domein, manen tot waakzaamheid. Vanwege het in 

het verleden gevoerde goede financiële beleid en een slimme 

manier van bezuinigen kunnen we, ondanks de slechte 

economische en financiële situatie om ons heen, toch enkele 

grote projecten uitvoeren: voor het al lang gekoesterde fietspad 

Broekhuizen-Horst en het Centrumplan Horst worden nu 

kredieten beschikbaar gesteld. Ook voor de accommodaties van 

onze verenigingen en stichtingen komt permanent een jaarlijks 

bedrag van € 125.000 beschikbaar voor het oplossen van 

knelpunten. Daarnaast stimuleren we het verenigingsleven met 

een subsidieverhoging.  Wij vinden het verantwoord nu onze 

reserves met een bedrag van € 2 miljoen aan te spreken, 

temeer omdat de voorgenomen afslanking van onze organisatie 

op schema ligt en de financiële resultaten hiervan vanaf 

2015/2016 zichtbaar zullen worden.  

Het CDA gaat door met het voeren van stevig en degelijk 

financieel en sociaal beleid. Alleen daarmee houden we Horst 

aan de Maas gezond en alleen dan is en blijft het goed wonen, 

werken en leven in Horst aan de Maas. Voor iedereen van jong 

tot oud en daar staan we voor. Het CDA, de partij van de 

samenleving!  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan  

laat het me weten! 
 

Rudy Tegels 
Fractievoorzitter 
(tel. 06 – 5363 6620) 
 
De bijdrage van het CDA bij de begrotingsbehandeling 
is terug te lezen via onze site www.cdahorstaandemaas.nl. 

Horst  a d Maas in Balans 

Onder deze titel heeft een groepje van 5 

CDA-leden in mei 2011 een advies 

uitgebracht aan bestuur en fractie over 

de aanstaande bezuinigingen.  

Kern van het uitgebrachte advies is dat 

de onderwerpen waar burgers veel en 

direct met de gemeente in aanraking 

komen zouden moeten worden ontzien. 

Denk aan zaken als onderhoud wegen en 

riolen, ophalen afval, ijsvrij houden van 

wegen en zeker niet in de laatste plaats 

leefbaarheid. Juist bijleefbaarheid kan 

met relatief weinig geld veel effect 

worden bereikt. En wat heel duidelijk uit 

de enquête onder CDA-leden naar voren 

komt; ze hebben bij het CDA een hekel 

aan potverteren, het rentmeesterschap 

leeft zeer breed. 

De groep ziet wel ruimte tot 

bezuinigingen door taken over te dragen 

of intensiever samen te werken met 

andere gemeenten, en door het 

minimaliseren van eigen beleid op 

terreinen waar eigenlijk “Den Haag” of de 

provincie het voor het zeggen hebben. 

Autonomie mag op onderdelen 

ondergeschikt worden gemaakt aan 

(kosten)efficiency.  

Of populair vertaalt; dienstverlening aan 

de burger boven prestige of uitstraling. 

Nu zijn we anderhalf jaar verder en wordt 

steeds zichtbaarder hoe de 

bezuinigingen daadwerkelijk worden 

ingevuld. Als burger op afstand krijg ik 

het beeld dat de gemeente Horst aan de 

Maas eerst en vooral in eigen vlees snijdt 

en dat de dienstverlening aan de burgers 

en de leefbaarheid worden ontzien, en 

dat was precies de kern van het advies. 

Horst aan de Maas onderscheidt zich 

daarmee, in elk geval in de beeld-

vorming, van sommige buurgemeenten. 

Wat mij betreft mogen de gemeente en 

de CDA-fractie dit nog  

wel wat krachtiger 

uitdragen. 

 

Pierre Gubbels,   
voorzitter van de  

voormalige werkgroep. 

 


