
Algemene beschouwingen begroting 2011 

 
Voorzitter, dames en heren, 

In een speciale voorstelling presenteert het college ons de hoofdact van vanavond, de begroting voor 
de jaren 2011 en verder. Net als ieder jaar is het weer een heel gepuzzel geweest ervoor te zorgen 
dat de uitgaven en de inkomsten toch minimaal aan elkaar gelijk zijn zodat er een sluitend programma 
aan onze kijkers, de inwoners van Son en Breugel, kan worden gepresenteerd. Dit jaar was de puzzel 
zelfs extra moeilijk. Allereerst moest rekening worden gehouden met slechte financieel-economische 
weersomstandigheden. Daarnaast hebben we als gevolg van verkiezingen te maken met nieuwe 
programmamakers die richting hun publiek heel wat hebben waar te maken. Het ontbreekt in deze 
show dan ook niet aan goochelkunsten, koorddans-acts en verdwijntrucs.  

Bezuinigingsdebatten 
In de aanloop naar deze voorstelling hebben we al kennis gemaakt met het collegeprogramma en de 
bezuinigingsvoorstellen van dit nieuwe college. Vooruitkijkend naar 2011 zagen we ten tijde van de 
bezuinigingsdebatten een tekort van zoâ€™n vier ton en een pakket aan bezuinigings-maatregelen 
van ruim negen ton. Desondanks riep het college toen op om voor iedere geschrapte 
bezuinigingsmaatregel een nieuwe bezuinigingsmaatregel aan te dragen. Eigenlijk niet helemaal 
eerlijk als we kijken naar de ruimte die er in 2011 zat tussen tekort en bezuinigingsmogelijkheden.  
Echter kijken we naar de nu voorliggende begroting dan zien we dat deze ruimte nagenoeg volledig 
teniet is gedaan. Enerzijds vanwege extra door het college aangedragen mutaties. Anderzijds doordat 
de raad hier bij het college op heeft aangedrongen. Want waar het college tijdens de 
bezuinigingsdebatten nog goochelde met belastinggeld door een verlaging van de afvalstoffenheffing 
te â€˜gebruikenâ€™ voor een verhoging van de onroerende zaakbelasting zien we dat, op 
uitdrukkelijk verzoek van de raad, deze truc in de begroting achterwege is gelaten.  

Regeerakkoord 
Voorzitter, in het voorprogramma maken wij een kort uitstapje naar het Rijk. Een groot deel van onze 
inkomsten is afkomstig van het Rijk. De val van het kabinet begin dit jaar en de  periode van 
verkiezingstijd en kabinetsformatie nadien, maakt dat we lange tijd in financiÃ«le onzekerheid hebben 
geleefd. Met de komst van een nieuwe regering hebben we inmiddels een duidelijker beeld van ons 
toekomstperspectief waar het gaat om financiÃ«n en om taken. 
Kijken we naar het gemeentefonds dan zien we dat het adagium, â€˜samen de trap op en samen de 
trap afâ€™ vanaf 2012 weer in ere wordt hersteld. Dit betekent dat vanaf 2012 we weer meedelen in 
de extra uitgaven op de rijksbegroting Ã©n in de bezuinigingen. Daarnaast zien we dat vanuit het 
nieuwe kabinet stevig wordt ingezet op de overheveling van taken naar gemeenten. De jeugdzorg en 
de dagbesteding en begeleiding AWBZ zijn hier voorbeelden van. Maar hierover dadelijk meer.  

Begroting 
Nu eerst terug naar het hoofdprogramma van vanavond; de begroting. Een meerjarenbegroting met 
een bezuinigingsopdracht van structureel zoâ€™n 1,3 miljoen.  
Voorzitter, gedurende de bezuinigingsdebatten is er al veel gezegd. Over de visie van het CDA op 
onze kerntaken en op actuele en minder actuele ontwikkelingen Tijdens deze algemene 
beschouwingen wil het CDA bij een aantal zaken nog eens extra stil staan.  

Bedrijfsvoering / samenwerking met Nuenen 
Als eerste act tovert het college de helft van de bezuinigingsopdracht uit de eigen bedrijfsvoering, 
waaronder ook de samenwerking met Nuenen. Het college balanceert in deze koorddans-act wat ons 
betreft wel op een erg dun koord. Waar het gaat om de eigen bedrijfsvoering is het natuurlijk prima dat 
we kritisch naar onszelf kijken maar de kwaliteit van de dienstverlening dient wel voorop te staan. Wij 
begrijpen dat het college heeft uitgesproken dat het gaat om een taakstellend bedrag en de vrijheid 
neemt om binnen dit bedrag te schuiven met posten. Maar nogmaals spreken wij onze zorg uit over 
de haalbaarheid van dit bedrag. Waarbij we opmerken dat we erg hechten aan de door het college 
gedane toezegging de raad op gezette tijden te informeren over de bereikte voortgang. 
Dan de samenwerking met Nuenen. De noodzaak van regionale samenwerking zien we met zijn allen 
in. Het CDA is ook bereid invulling te geven aan een verdere samenwerking met de gemeente 
Nuenen, maar blijft waarschuwen dat we op moeten letten om te afhankelijk te worden van Ã©Ã©n 



partner of partij. Verbreding van de samenwerking blijft voor ons dan ook een voorwaarde.  
Kijken we vervolgens naar het financiÃ«le plaatje dan zie je bij dergelijke operaties vaak dat de kosten 
voor de baten uit gaan. Op zich logisch maar dit betekent tevens, ook heel logisch, dat je hier in je 
financieel plaatje wel rekening mee moet houden. Maar zie hier, het college past gewoon een 
verdwijntruc toe. Het college boekt hier namelijk wel vanaf 2013 een structureel voordeel in van â‚¬ 
250.000. Maar houdt geen rekening met de frictiekosten van â‚¬ 500.000. Wat het CDA betreft een 
onverantwoorde werkwijze. De gisteren ontvangen informatie van het college dat de frictiekosten 
waarschijnlijk lager uitvallen en er dus maar geen middelen voor deze kosten worden geraamd, kan 
ook zeker niet onze instemming hebben. Wij dragen het college op om uiterlijk 1 februari 2011 de 
omvang van deze kosten inzichtelijk te maken en te komen met een dekkingsvoorstel voor deze 
kosten, waarbij wij reeds op voorhand aangeven dat wat ons betreft dekking gevonden zal moeten 
worden binnen deze zelfde begrotingspost.  

Kerkpleinvisie / Bibliotheek 
Onduidelijk blijft wat de toekomst is van het Kerkplein en de bibliotheek. Tijdens het in juli besproken 
collegeprogramma was dit onderwerp in nevelen gehuld en dat is het nog steeds. Van de 
aangekondigde 1e inventarisatie die in december gereed zou zijn hebben we nog weinig gezien en 
volgens de begroting wordt het nu 2011. Tijdens de behandeling van het collegeprogramma hebben 
wij al de vraag gesteld, maar geen antwoord gekregen, wat het college nu precies verwacht bij een 1e 
inventarisatie en wat wordt bedoeld met een vervolgaanpak? Daarom stellen wij deze vragen vandaag 
opnieuw. Met daaraan gekoppeld ook de vraag wat het college nu eigenlijk verwacht af te ronden in 
2011? En wat is er tot nu toe uitgegeven van de in 2010 door dit college hiervoor gereserveerde 
middelen?  

Breugel 
Zoals wij ook vorig jaar in onze beschouwingen hebben aangegeven heeft Breugel tijdens de vorige 
collegeperiode onder een vergrootglas gelegen en kunnen genieten van voldoende aandacht. Maar 
wij willen graag blijvende aandacht voor Breugel.  
Wij vragen het college dan ook in het 1e kwartaal van 2011 te komen met een voortgangsrapportage 
over het uitvoeringsprogramma Breugel leeft, zowel wat betreft concrete uitvoering als financiÃ«n. En 
tevens, in overleg met de klankbordgroep, een plan van aanpak op te stellen wat betreft het vervolg.  
Groenonderhoud 
Leefbaarheid in een buurt, wijk of dorp wordt onder andere bepaald door een schone en groene 
buitenruimte. Ook tijdens de bezuinigingsdebatten heeft het CDA al aangegeven dat het absoluut 
belangrijk is dat onze leefomgeving er verzorgd uitziet. Het is goed te constateren dat in de begroting 
middelen zijn opgenomen voor het uitvoeren van groenreconstructies. Wij hebben begrepen dat er het 
komend voorjaar gewerkt zal worden aan het groen in de wijk De Vloed. Gelet op de komst van de 
bewoners van ABC-staete, die terugkeren in een prachtig nieuwe en adequate voorziening, willen wij 
voorstellen om bij wijze van welkom de directe omgeving, en met name het aan de overzijde van 
Berkenstaete gelegen plantsoen, opnieuw en passend in te richten. Het CDA zal dan ook een 
amendement indienen om hier extra middelen voor vrij te maken.     

Verkeer 
Uiteraard zijn we blij met de aandacht voor de verkeersveiligheid in het centrum van Son. Maar het 
dorp is groter dan alleen het centrum van Son. Afgelopen jaren zijn er op meer plaatsen knelpunten 
geconstateerd, waar meermalen en op diverse manieren aandacht voor is gevraagd. Graag horen wij 
van het college of het bedrag wat genoemd is bij verkeersveiligheid algemeen bedoeld is voor de 
verkeersknelpunten buiten het centrum? Tevens willen wij graag weten waar de zowel voor centrum 
als overige knelpunten gereserveerde middelen op gebaseerd zijn?  

Zorg en welzijn 
Het CDA heeft al eerder aangegeven dat, zeker waar het gaat om zorg en welzijn, een goed overleg 
met betrokken organisaties en verenigingen belangrijk is. Daarbij staat er op het gebied van de Wmo 
veel te veranderen. Veranderingen en ontwikkelingen die goed aangepakt moeten worden anders redt 
je dit niet. Het CDA vindt hetgeen hierover in de begroting genoemd staat weinig concreet en, in 
aansluiting op hetgeen wij hierover tijdens de bezuinigingsdebatten al hebben gezegd, verzoeken wij 
het college dan ook om uiterlijk het 1e kwartaal van 2011 een concreet plan van aanpak op te stellen 
en samen met de commissie Burgerzaken en de adviesraad Wmo te bespreken. 
Zoals hiervoor al genoemd wordt vanuit het nieuwe kabinet ingezet op een verdere overheveling van 
taken naar gemeenten. Taken die met name liggen in het sociale domein. Het is goed dat hier binnen 



deze begroting ook reeds aandacht aan wordt geschonken. Wel zouden wij graag inzichtelijk willen 
zien waar de hier genoemde bedragen op zijn gebaseerd? 
Het CDA hecht veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid. Vrijwilligerswerk speelt hierbij een 
centrale rol. Wij willen dit graag op allerlei manieren waarderen en ook stimuleren. De vrijwilligersdag 
is hier een voorbeeld van. Het CDA zal dan ook een amendement indienen om de vrijwilligersdag niet 
te laten vervallen. 

Voorzitter, ik ga afronden. Afgelopen jaren is er geÃ¯nvesteerd in de toekomst van Son en Breugel. 
Zowel in uitvoerende als in financiÃ«le zin. Denk bijvoorbeeld aan de accommodaties van SBC, HTC 
en de nieuwe sporthal, waar jong en oud heerlijk en gezond kunnen sporten. Maar er is ook voor 
gezorgd dat we in de nabije toekomst kunnen blijven bouwen aan de toekomst van ons dorp. Denk 
bijvoorbeeld aan de gereserveerde middelen voor de scholen en de bibliotheek, waar jong en oud zich 
verder kunnen ontwikkelen en ontplooien. En dit alles binnen een gedegen en verantwoord financieel 
beleid. Het CDA spreekt hierbij de hoop uit dat we, met zijn allen, op financieel verantwoorde wijze, 
blijven bouwen aan de toekomst van ons dorp. Want u kent het gezegde immers voorzitter, stilstand is 
achteruitgang. 

 


