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Commentaar van CDA op de begroting 2012

Voorzitter,
Ronkend van zelfgenoegzaamheid presenteert het College de  begroting aan de pers: een sluitende begroting , lagere
lasten voor de burger. Overal crisis, maar niet in Son en Breugel.
Was het maar waar!

De burgers worden door deze krantenkoppen op het verkeerde been gezet. Zij worden misleid met een zeer sterk
geflatteerde begroting. Als we zien dat:
â€¢ De besparingen van een kwart miljoen op jaarbasis, dieâ€de Sprongâ€ zou brengen gewoon blijven staan, terwijl het
onderliggend beleid door de Dorpspartijen verworpen is.
â€¢ Aan de andere kant de te verwachten kosten voor het aanpakken van verkeersknelpunten niet worden begroot, met
het argument dat nog niet precies bekend is wat er gedaan moet worden.
â€¢ Er gerekend wordt met een irreÃ«el  hoge omslag rente van maar liefst 5%.  Een kunstgreep die op papier meer dan
drie ton extra dekking oplevert.

 Dan heb je een begroting  met een structureel tekort van een half miljoen, oplopend tot meer dan Ã©Ã©n miljoen in de
daarop volgende jaren. Je moet als College dan wel heel erg creatief zijn om die de titel  â€œDuurzaam en besparen, dat
maakt Son en Breugelâ€ mee te geven. Want deze begroting is niet duurzaam en evenmin besparend. Die leidt tot
potverteren of belasting verhoging.

Voeg daarbij de grote risicoâ€™s waar we mee te maken krijgen:

â€¢ De te verwachten verlaging van de uitkering uit het Gemeentefonds als gevolg van de vrijwel zeker noodzakelijke
extra bezuinigingen van de regering en de wijziging van de verdelingsgrondslag .
â€¢ De grote decentralisaties. Als je bedenkt dat hier in totaal  8,5 miljard mee is gemoeid, terwijl de totale uitkering uit het
Gemeentefonds nu 17 miljard is, dan weet je dat dit echt geen klein bier is. Het zal een grote uitdaging zijn om de
efficiencykortingen te compenseren  en  de kosten van de open eind regelingen te beheersen.

Kortom: de nood is hoog. Bezuinigen is de boodschap!

Het CDA geeft daarbij prioriteit aan het bezuinigen op de bestuurskosten. Daarmee worden de burgers ontzien.

Juist op dit terrein verhinderen allerlei taboes van de Dorpspartijen een doortastende aanpak. Het wordt de burgemeester
zelfs verboden publiekelijk over alle opties te spreken! 

De in deze begroting in het vooruitzicht gestelde besparingen op bestuurskosten achten wij daarom volstrekt
ongeloofwaardig.

In verband hiermee  willen wij de werkelijke en begrote bestuurskosten nauwkeurig kunnen volgen. Zowel de loonkosten
van het eigen personeel (exploitatie en projecten) als de inhuur van derden. Wij vragen daarom het College deze cijfers
zowel in de begroting als de programmaverantwoording op te nemen.

Met betrekking tot de publieke dienstverlening  steunen wij de invoering van maatregelen ter verhoging van de efficiency
zoals het werken op afspraak. Daarbij hoort o.i. wel dat regelmatig, door objectief onderzoek naar de klanttevredenheid,
de dienstverlening wordt geÃ«valueerd en zo nodig bijgesteld. Wij verzoeken het College hiertoe stappen te ondernemen.

Wat betreft het leefmilieu  in Son en Breugel koketteert het College met Elsevierâ€™s onderscheiding  tot de beste
gemeente om in te wonen. Maar die eerste plaats scoorden we onder een ander college. Onder dit college zijn we
intussen afgezakt naar de 111ste plaats. Er mag dus best een tandje bij gezet worden.

De afronding van de herinrichting van de Nieuwstraat  is een belangrijke mijlpaal in de verbetering van de
verkeersveiligheid in ons dorp. Wij hebben veel waardering voor de vlotte de aanpak hiervan.

 Een aantal andere verkeersknelpunten vraagt echter ook om een oplossing. Wij vinden het onjuist dat hiervoor geen
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bedrag in de begroting is opgenomen. Toch horen we het college in de pers dingen toezeggen, waarvoor in de begroting
geen ruimte is gemaakt.  Een onaanvaardbare gang van zaken.

Het College zegt te hechten aan goede , frisse en duurzame scholen, maar stelt tegelijk de bouw ervan uit en laat het 
zgn. groeipad voor scholen van 500.000 eur  in 2012 en 2013 in zijn geheel  vrijvallen. Nog een klein zetje en de
financiering van de scholenbouw ligt helemaal op het bord van het volgende college. AprÃ¨s nous le dÃ©luge.

Voorzitter,
Het CDA is voor een sterk verenigingsleven. Hun maatschappelijke betekenis ontlenen verenigingen  aan hun primaire
doelstelling: de maatschappelijke verdienste van een voetbal vereniging is dat er gevoetbald kan worden, van een
zangvereniging  dat mensen samen kunnen zingen. Zij hoeven wat ons betreft niet allerlei andere activiteiten daarnaast te
doen om hun maatschappelijke nut te bewijzen en daardoor subsidie te verdienen. Bovendien geloven wij dat de besturen
heel goed hun eigen boontjes kunnen doppen zonder betutteling door een combi-functionaris. Het bedrag van 50.000 euro
dat daarvoor in de begroting is opgenomen, kunnen we beter op een andere manier inzetten. Voor de zorg bijvoorbeeld.

De groenvoorziening blijft, zeker na de herziene toewijzing van ambtelijke uren, een kostbare zaak. Wij stellen daarom het
College voor om de mogelijkheid te onderzoeken het onderhoud van het openbaar groen volledig uit te besteden aan de
WSD. Wellicht leidt dit tot kostenreductie. Bovendien helpt dit de WSD om aan de kortingen van het Rijk het hoofd te
bieden. In ieder geval biedt dit meer kansen aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt en ondersteunt dit  de
invoering van de Wet Werken Naar Vermogen.

De zorg, zoals we die nu kennen, wordt onbetaalbaar. Dat is geen pessimisme, maar een harde werkelijkheid. Het CDA
onderkent dit. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk en daarom hebben we  bijvoorbeeld,  Ã  contre coeur, ingestemd met de
bezuiniging op het CVV.

Maar, het beheersen van de kosten mag wat ons betreft niet alleen bestaan uit kappen en snijden. Wij willen het College
daarom nadrukkelijk oproepen een innovatie programma te starten waarmee de ontwikkeling wordt gestimuleerd van
nieuwe, kosten- en arbeidsbesparende vormen van zorg. Te denken valt bij bijvoorbeeld aan zorgverlening door de inzet
van service robots. Pilot projecten moeten worden opgezet om dit soort innovaties in de praktijk te testen. Het moet
mogelijk zijn met  talenten uit deze slimste regio van de wereld voortgang op dit gebied te maken.

 Son en Breugel moet zich gaan onderscheiden door zijn actieve betrokkenheid  bij projecten van het  Brainport Health
Innovation programma.

Het komt goed uit dat de EU het jaar 2012 heeft uitgeroepen tot â€œThe European Year for Active Ageing and Solidarity
between Generationsâ€. Dat vormt voor dit innovatieprogramma een zeer  stimulerend kader. Laten we er wat dit betreft
een echt Europees jaar van maken!

Voor het CDA is het in stand houden van goede zorg een top prioriteit. Heel wat belangrijker dan een combi-functionaris.
We willen daarom in een amendement het College oproepen het geld dat in de begroting daarvoor en voor de andere
acties in het kader van de herijking van het subsidiebeleid is opgenomen, in te zetten voor de innovatie van de zorg.

In het programma Milieu/duurzaamheid worden belangrijke werkzaamheden voor de riolering aangekondigd. Zo  vergt de
aanleg van retentievijvers  een investering van bijna negen ton. Echter deze investering is nergens in de begroting
vermeld,niet op pag. 52 bij nieuw beleid of verschillenanalyse en evenmin in het overzicht vervangingsinvesteringen en
nieuwe activiteiten op pag. 130/131. Het antwoord op onze technische vraag hierover is onbevredigend en heeft niet tot 
correctie van deze paginaâ€™s geleid. Graag vernemen wij van het College een duidelijk verklaring hiervan.

Voorzitter,
Het is wÃ©l crisis. Ook in Son en Breugel . In heel Europa gaan wij een jarenlange periode tegemoet met grote
economische onzekerheid, mogelijk krimp. De begrotingen op alle niveaus van de overheid zullen aanhoudend sterk
onder druk komen te staan.

Wij zullen in onze regio met alle gemeenten, ook met Eindhoven, schouder aan schouder samen moeten werken om de
welvaart in onze regio zo goed mogelijk overeind te houden. Taboes moeten worden opzij gezet. Het Brainport 2020
programma biedt grote mogelijkheden mits we het met zijn allen loyaal en slagvaardig steunen.

Dat is wat aan de burgers moet worden voorgehouden, want  we zullen we de burgers daarbij nodig hebben. Maar een
College, dat met een sterk geflatteerde begroting de burger in slaap sust, zet die burger in feite buiten spel.
Fractie  CDA
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