Eersel
Algemene Beschouwingen bij de Programmabegroting 2019
Bij de behandeling van de begroting mag u verwachten dat wij kijken of een passende vertaling is
gemaakt van de wensen en ambities van de raad zoals uitgesproken bij de behandeling van de
voorjaarsnota. Voorliggende begroting geeft een eerste doorkijk in de ambities van dit college;
voor ons is van groot belang of de uitwerking van de plannen gerealiseerd kan worden. Wij com‐
plimenteren het college met deze begroting.
In open sfeer met coalitiegenoot ESA en in goede samenwerking met collega's in de raad kijken wij er
naar uit om in deze periode veel van onze gezamenlijke ambities op te pakken. Met de inmiddels ook
daadwerkelijk gemaakte keuze om als Eersel zelfstandig te blijven, geven we de duidelijkheid waar
veel mensen op zaten te wachten. Vanuit eigen kracht kunnen we de strategische dossiers oppakken.
We moeten investeren in samenwerking, en geluiden vanuit organisatie en samenleving serieus
nemen.
Mooi en veilig wonen
'Schoon, heel en veilig'. Daarmee zet de VVD in op Eersel als gemeente, waar het voor eenieder mooi
wonen en verblijven is. Wij spreken zelfs de ambitie uit om uit te groeien tot beste woongemeente
van de regio. Dit begint er wat ons betreft mee dat het openbaar gebied er verzorgd en aantrekkelijk
bij ligt. Binnen deze begroting blijven onderhoudsbudgetten minimaal op peil, is er aandacht voor
openbaar groen en is er extra capaciteit vrijgemaakt voor handhaving.
Afval‐beheersing
Voor wat betreft het 'schoon houden' van onze gemeente, blijven wij het college aansporen om alles
uit de kast te halen wat mogelijk is (en niet alleen binnen de kernen). Problematiek rondom (zwerf)
afval blijft op de loer liggen: het geforceerd terugdringen van restafval bij huishoudens en hoge tarie‐
ven bij milieustraat zetten dit op scherp. De eenzijdige focus op een afname van het restafval per
huishouden roept de vraag op in welke afvalstroom veel van het afval dan blijft, als het al op een net‐
te manier wordt aangeboden. Dit is wat ons betreft dan ook één van de eerste onderwerpen waar op
Kempen‐niveau strategisch moet worden opgetrokken binnen de aangekondigde 'Kadernota Afval'.
De kennis en kunde opgedaan met de afvalproef in gemeente Eersel is daarbij belangrijke input: wat
werkt, wat helpt, wat is betaalbaar, wat kan realistisch gezien tot een succes leiden voor een hele ge‐
meente.
Woningbouw stimuleren
Om de aantrekkelijkste woongemeente te zijn en blijven, moet er voldoende woonaanbod zijn. In de
eerste plaats getalsmatig, maar uiteraard ook in variatie voor verschillende doelgroepen. En voorzit‐
ter, wat betreft het aanbod stellen wij ons de vraag of de voortgang momenteel genoeg is. De span‐
ning op de woningmarkt is weer gesprek van de dag. Als Eersel moeten wij nu onze slag slaan om een
duurzaam en toekomstgericht aanbod te creëren. Wij stellen ons de vraag of inbreidingslocaties
alleen volstaan: wij roepen het college op om zich maximaal in te zetten om ook uitbreidingslocaties
te vinden en mogelijk te maken. Voor wat betreft diverse inbreidingslocaties: die zijn uiteraard van
groot belang. Wij roepen op ontwikkeling waar mogelijk te versnellen en tegelijk de samenhang met
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bestaande bouw te garanderen. Daartoe zouden wij bereid zijn (cyclisch) te investeren, voor zover u
dit al niet voorzien heeft in deze begroting.
Duidelijkheid m.b.t. het buitengebied
Er komt een groot dossier 'Transitie landelijk gebied' op ons af, waar nu eindelijk onze visie als ge‐
meente op ons buitengebied zal worden vastgelegd. Deze duidelijkheid is wat wij moeten bieden om
als aantrekkelijke woongemeente uit te blinken, om aantrekkingskracht te hebben voor de vrijetijds‐
economie en realistisch uitzicht te bieden voor (agrarische) industrie.
Kempisch Interventie Team
Tenslotte veiligheid. In deze begroting zien wij alles verwerkt waar wij momenteel zicht op hebben.
Met extra handhavingscapaciteit, zowel voor de kernen als in het buitengebied wordt gezorgd voor
meer toezicht voor o.a. het tegengaan van drugsdumpingen of milieudelicten. Met de opzet van een
'Kempisch Interventie Team' wordt extra aandacht besteed aan ondermijning; wat ons betreft relatief
nieuwe en zware problematiek. Met wat in de begroting is opgenomen, verwachten wij dat het colle‐
ge voortvarend aan de slag kan. Laat hier geen verrassingen ontstaan: als het college iets voorziet
waar de raad u kan bijstaan, geeft het aan. Wat ons betreft geen bezuinigingen op veiligheid. Juist
vanwege het maatschappelijke belang van veiligheid voor onze inwoners en bedrijven vragen wij dan
ook voor een aanscherping van de normen in de begroting, waarvoor wij een amendement (A2) in‐
dienen.
Conclusie
Afrondend, wij zien een positieve en gedegen begroting waar wij ons in kunnen vinden. De door ons
aangegeven punten zijn er in verwerkt en wij zien dat ambities kunnen worden opgepakt. Een com‐
pliment aan het college en wat ons betreft: "Nu voortvarend ermee aan de slag!".

Eersel, 30 oktober 2018
De VVD fractie: Alexander Steenhoek
Dennis Hoffland
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