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LOKALE PARTIJ BERGEIJK 
BESCHOUWINGEN BEGROTING 2019-2022 
 
Na de verkiezingen van maart dit jaar, is dit de eerste begroting van het nieuwe college. In het 
algemeen mist de fractie van LPBergeijk bij een behoorlijk aantal onderwerpen de details, c.q. de 
concrete stappen of projecten. Er staan te veel algemeenheden in deze begroting. Ik zal in het vervolg 
van deze beschouwingen terugkomen op dit beeld. 
 
Taakveld 0 “Bestuur en ondersteuning” 
Over het onderzoek van Ad de Kroon in het kader van veerkrachtig bestuur hebben we de afgelopen 
maanden al de nodige discussies gevoerd. Wij gaan deze op dit moment niet overdoen. De bal ligt nu 
voor wat betreft de besluitvorming bij de Provincie. Het is aan ons als Kempengemeenten om aan te 
tonen dat we op een efficiënte wijze kunnen samenwerken. LPBergeijk is van mening dat gemeenten 
van onze omvang de juiste maat vormen voor de herkenbaarheid van haar inwoners en ook goed in 
staat is haar zaken te regelen. In het blad van het VNG van 5 oktober hebben we in een artikel kunnen 
lezen met daarin een bevestiging van ons standpunt. Herindeling leidt volgens de schrijver tot een nog 
grotere vervreemding van de inwoners van de lokale politiek. De opkomst bij de 
gemeenteraadsverkiezingenverkiezingen zal dientengevolge nog lager worden. Je kunt je afvragen wat 
dan de democratische legitimiteit is van de Raad. 
 
Taakveld 1 “Veiligheid” 
Helaas zien we wekelijks berichten voorbijkomen over de productie en handel van en in wiet en XTC 
pillen. Wij kunnen ons dan ook volledig vinden in het voorstel om in de begroting van 2019 financiële 
dekking op te nemen voor het gezamenlijk opzetten van een Kempisch Interventie Team. Daarnaast 
moeten we de inwoners structureel vragen 
 
Taakveld 2 “Verkeer en vervoer” 
De situatie m.b.t. de Pankenstraat ter hoogte van de Lidl en de zijweg naar de Ploeg is al meerdere 
malen door onze fractie aangekaart. In de vergadering van september hebben we hiervoor ook een 
motie ingediend. Maar wat zijn de concrete plannen en stappen van het college om op korte termijn 
tot een oplossing te komen? 
 
Uitgezonderd de aansluiting op de A67 bij Veldhoven ligt er een definitieve uitspraak van de Raad van 
State. De aanleg van de N69 kan gestart worden op de laatste verbinding na. De uitvoering van de 
gebiedsimpuls ligt voor een groot deel binnen onze gemeente. 
 
De Diepveldenweg is een van de nulplusmaatregelen welke voortvloeit uit de aanleg van de N69. Deze 
weg zorgt voor de ontsluiting aan de westzijde van Bergeijk. LPBergeijk heeft de volgende vraag; 

 Mogen we starten met de aanleg van de Diepveldenweg zonder dat er goedkeur is voor de 
aansluiting van de N69 op de A67?  

 
Voor aanleg van nieuwe fietspaden of renovatie van bestaande wordt de komende 4 jaren elk jaar 
500.000 Euro aan investeringsbedrag opgenomen in de begroting. Fietspaden waarvan onze 
schoolgaande kinderen dagelijks gebruik maken hebben echter bij LPBergeijk een hogere prioriteit dan 
alle overige fietspaden. De voorgestelde snelle fietsverbinding naar Eindhoven heeft bij LPBergeijk 
daarom ook een lage prioriteit. Wij zien daarvoor liever actieve ledverlichting op het fietspad door de 
bossen van de Weebosch naar Hapert. Dit fietspad wordt veel gebruikt door schoolgaande jeugd naar 
het PIUS X college in Bladel. 
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Motorvoertuigen die te hard rijden is een van de grote ergernissen van onze inwoners. Bij elke 
dorpsschouw komt dit onderwerp aan bod. Dit met name op de diverse gebied ontsluitingswegen. 
Herinrichten naar 60 kilometer is een van de acties die de gemeente toepast. Maar dan nog is het geen 
gegeven dat motorvoertuigen zich beter aan de voorgeschreven snelheid houden. Het bewijs hiervoor 
wordt geleverd door de vele bekeuringen die op de Lommelsedijk in Luyksgestel worden uitgereikt. Dit 
betekent volgens ons dat alleen een fysieke aanpassing onvoldoende is om het rijgedrag te 
veranderen. Het intensief controleren blijft noodzakelijk. De angst dat te hard rijden geld kost werkt 
blijkbaar beter dan alle andere maatregelen. LPBergeijk is echter van mening dat het ook helpt 
chauffeurs te informeren of er te hard gereden wordt. Wij zouden graag meer indicatieborden willen 
zien. Met smileys of met de duim omhoog, c.q. naar beneden. 
 
We hebben nog een aantal gebied ontsluitingswegen waar 80 kilometer per uur gereden mag worden. 
Onder andere de Sengelsbroeksestraat, de Hoge Rijt en Weebosch. Nu wordt de maximumsnelheid 
pas naar beneden bijgesteld nadat de fysieke maatregelen zijn uitgevoerd. Volgens LPBergeijk moeten 
we veel pragmatischer te werk gaan en nu al een verkeersbesluit nemen en borden plaatsen dat de 
maximumsnelheid 60 kilometer per uur is. De vraag van LPBergeijk aan het college is de volgende;  

 Kan het college zich vinden in dit standpunt en is het college bereid dit voorstel door te voeren? 
 
Taakveld 3 “Economie” 
Bedrijven vormen de economische motor in onze gemeenschap. Het onderzoek dat in opdracht van 
de Provincie wordt uitgevoerd waarbij het aanbod en vraag in onze gemeente naar bedrijventerreinen 
in kaart wordt gebracht lijkt ons een goede zaak. LPBergeijk heeft de volgende vraag; 

 Wordt in dit onderzoek elke kern meegenomen.?  
In het ED van 17 oktober hebben we al kunnen lezen dat het college al een besluit genomen heeft om 
de Waterlaat uit te breiden. Hoe worden we als Raad betrokken in dit onderzoek? 
 
In het Eindhovens Dagblad van 17 oktober hebben we kunnen lezen dat het college mee wil werken 
aan plannen van ondernemers in de aanloopstraten naar het Hof als deze de bestemming van hun 
bedrijf willen veranderen. LPBergeijk kan zich helemaal vinden in dit voorstel. Wij vinden echter ook 
dat de medewerking niet alleen gegeven moet worden bij een wijziging van de bestemming naar 
bijvoorbeeld woningen, maar ook als een ondernemer zijn of haar bedrijf wil moderniseren. 
 
Taakveld 4 “Onderwijs” 
Tijdens de begrotingsbehandeling van een jaar geleden zijn wij erg kritisch geweest op het onderwerp 
IKC. We zijn nu een jaar verder en de IKC-trein lijkt helemaal stil te staan. Gezien de hoogte van de 
investering en alle discussies die we zelfs dit jaar nog gevoerd hebben over de organisatievorm is het 
ook beter ten halve gekeerd te zijn dan ten hele gedwaald. Wij hebben grote vraagtekens of een IKC 
in onze gemeente de juiste invulling is. LPBergeijk heeft de volgende vragen; 

 Wat is de actuele stand van zaken? 
 Wanneer krijgen we het eerstvolgende voorstel in commissie en raad? 
 In geval dat er gekozen wordt voor één groot IKC, gaan we in de Raad dan ook nog een discussie 

over de locatie? 
 
De afgelopen weken hebben diverse organisaties hun behoefte uitgesproken voor een 
opleidingsinstituut voor technisch personeel. Pius X uit Bladel heeft hierop gereageerd en staat open 
voor het meewerken aan de invulling hiervan. De vraag van LPBergeijk luidt; 

 Kan het college aangeven wat hun standpunt is op dit onderwerp? 
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Taakveld 5 “Sport, cultuur en recreatie” 
Minder dan een jaar geleden werd de toenmalige verantwoordelijke wethouder verweten dat het met 
de noodzakelijke renovatie van de Kattendans allemaal veel te lang duurde. Voorzitter het beeld dat 
wij nu hebben is dat het huidige college ook dit proces helemaal heeft stilgezet. Waar blijven de 
voorstellen voor het vervolg? LPBergeijk heeft de volgende vragen aan het college; 

 Wanneer gaan we het volgende voorstel bespreken in commissie en Raad? 
 Wat gaan we dan inhoudelijk bespreken? 

 
Elke fractie heeft in haar verkiezingscampagne het nut en de noodzaak uitgesproken van een 
gemeenschapshuis in elke kern. Een aantal taken op het vlak van veiligheid (zoals het Aanvalsplan voor 
de brandweer), sociale hygiëne, beveiliging, beheer (zoals de verplichte Risico Inventarisatie en 
Evaluatie), etc., kan je niet uitbesteden aan vrijwilligers. Deze moeten door een professionele kracht 
ingevuld worden. Daarnaast willen we dat er minder alcohol wordt geschonken in de 
gemeenschapshuizen. Denk hierbij aan het convenant dat met de gemeente is afgesloten. De 
baromzet is vaak wel de grootste bron van inkomsten. Gemeenschapshuizen moeten voldoende 
reserves hebben om een incidentele tegenslag op te volgen.  Het financieel aan elkaar knopen van de 
draadjes en het beheer goed invullen, vraagt erg veel van de besturen van de gemeenschapshuizen. 
 
Wij willen dat de gemeenschapshuizen meer armslag krijgen. Het is echter een gegeven dat er grote 
verschillen bestaan tussen de gemeenschapshuizen in de diverse kernen. Daarom is het nu niet 
mogelijk om in detail aan te geven wat noodzakelijk is. LPBergeijk heeft de volgende vraag; 

 In 2015 is toegezegd dat er in 2018 een evaluatie plaats zou vinden. Wanneer wordt het 
rapport hiervan aangeboden aan Commissie en vervolgens Raad? 

Wij stellen voor om financiële ruimte te creëren voor de gemeenschapshuizen. Dit kan door minder 
geld in de voorzieningen te stoppen. In de tweede termijn zullen wij hiervoor een amendement 
indienen. 
 
Taakveld 6 “Sociaal domein” 
Wij delen uw zorg over mensen met een verward gedrag. Het college geeft aan dat er gewerkt wordt 
aan een passend ondersteunings- en zorgaanbod. LPBergeijk heeft de volgende vragen aan het college; 

 Wanneer kunnen we hierover een voorstel verwachten? 
 Is er al een indicatie bekend van de verwachte kosten? 

 
Taakveld 7 “Volksgezondheid en milieu” 
Duurzaamheid hebben we hoog in het vaandel staan. In onze ogen blijft het te veel bij algemeenheden. 
Wij zien geen uitvoering van zaken. In de begroting wordt 1 miljoen Euro gereserveerd, maar 
waarvoor? Het college spreekt over een dynamisch actieplan. Wij missen vooralsnog de concrete 
acties. De fractie van LPBergeijk vindt dat de noodzakelijke investeringen pas opgenomen mogen 
worden als er concrete plannen zijn. Dat voorkomt ook dat we nu al beslag leggen op een reservering 
van middelen. LPBergeijk wil dat er gekeken wordt naar kleinschalige plannen zoals windwokkels, 
kleine windmolens, etc. Deze vereisen geen grote aanpassingen van de infrastructuur en de hoogte 
van de investeringen is veel lager. Laten we in 2019 starten met spijkers met koppen te slaan. 
 
Taakveld 8 “Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing” 
Als gemeente streven we ernaar om de bestaande behoefte aan woningen zo goed mogelijk in te 
vullen. Er blijft echter altijd een verschil tussen vraag en aanbod. De snelheid waarmee de gemeente 
kan schakelen is te klein om op korte termijn aan de veranderende vraag te voldoen. Een gevarieerd 
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woonaanbod is essentieel om de diversiteit aan woonwensen in te kunnen vullen. Woningen voor; 
starters, sociale huur, vrije sector, senioren en voor zorg zijn reeds decennia bekend. De toenemende 
vergrijzing, de toename van eenpersoonshuishoudens, gezamenlijke woonvormen, etc. noodzaken 
een andere visie. We zullen steeds meer rekening moeten houden met ouderen die langer zelfstandig 
willen, c.q. moeten wonen en inwoners die tevreden zijn met een zeer beperkte stek van twintig 
vierkante meter. LPBergeijk heeft de volgende vragen; 

 Kan het college aangeven wat hun visie is op de veranderende vraag naar woningen? 
 Kan het college aangeven op welke wijze ze hieraan invulling willen geven? 
 Hoe kunnen we als gemeente sneller schakelen? 

 
Er is in de Commissie en Raad al een aantal keer een discussie gevoerd over de 450 woningen die Vestia 
in onze gemeente in haar bezit heeft en moet verkopen. Wij vragen ons af of we op dit vlak alle kanalen 
gebruiken die beschikbaar zijn om tot een oplossing te komen. Het is een gegeven dat o.a. de huidige 
wetgeving deze patstelling veroorzaakt. Het college is al een paar maal geadviseerd de Vaste Tweede 
Kamer Commissie Wonen uit te nodigen. LPBergeijk heeft de volgende vragen; 

 Heeft het college al stappen ondernomen om de Vaste Tweede Kamer Commissie Wonen uit 
te nodigen? 

 Zo nee, waarom wordt ook dit kanaal niet gebruikt? 
 
Paragraaf lokale heffingen 
Vooralsnog zien wij geen meerwaarde in alle nieuwe beleidsplannen om een verhoging van de OZB 
met 2,4% te rechtvaardigen. Er worden te grote bedragen aan diverse bestemmingen toegevoegd. 
Deze missen nu nog de concrete plannen ter onderbouwing. Het vormen van allerlei “potjes” heeft in 
onze ogen ook geen zin. Deze reserveringen mogen we alleen gebruiken voor de kapitaallasten van 
een investering. Ze mogen niet gebruikt worden om de investering te verlagen. Stort mu minder in 
deze voorzieningen en laat alle inwoners van Bergeijk merken dat we het als gemeente goed voor 
elkaar hebben en dat we daarom ook geen verhoging van de OZB doorvoeren. Tijdens de tweede 
termijn zullen wij een amendement  indienen met een tegenvoorstel. 
 
Slotopmerkingen 
Met de discussie rondom “Veerkrachtig Bestuur” vers in het achterhoofd blijft de stelling “Groot 
genoeg om je inwoners optimaal te kunnen bedienen en klein genoeg om ze te leren kennen” actueel. 
Gelukkig erkent de onderzoekscommissie de potentie van onze gemeente om zelfstandig te blijven. 
Het is nu aan de Provincie om voor de Kempen met een definitief voorstel te komen. Wij hebben echter 
veel vertrouwen in de wens die we als Raad unaniem hebben uitgesproken. Een zelfstandig Bergeijk 
en daar waar het moet samenwerken op onderdelen waarvoor we te klein zijn. 
 
Voorzitter, dat we een aantal onderwerpen niet vermelden in deze beschouwingen betekent niet dat 
we daar geen mening over hebben. We hebben ons echter beperkt tot de huidige. Namens onze fractie 
sluit ik af met de opmerking dat wij vinden dat deze begroting goed leesbaar is en ook weer een aantal 
nieuwe beleidspunten bevat. In het algemeen worden er echter te veel potjes met voorzieningen 
gecreëerd zonder een concrete onderbouwing. LPBergeijk wil een aantal zaken op een andere manier 
invullen. Tijdens de behandeling van de tweede termijn zullen wij met een of meerdere 
amendementen ons standpunt voorleggen aan de andere fracties.  
 
Mark Verhoeven 
Fractievoorzitter Lokale Partij Bergeijk 
28 oktober 2018 


