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Meer nog dan in andere jaren werpt de begrotingbehandeling in november haar schaduwen voor
uit. De raad greep de eerste bestuursrapportage (Burap) van 2020 aan om zijn zorgen te delen 
over het miljoenentekort waar de begroting 2021 onherroepelijk op af stevent. Op dit moment 
bedraagt het verwachte tekort 2 miljoen euro.

Tijdens de raadsvergadering zijn in de raadzaal alleen de burgemeester en
de griffie aanwezig

Op 12 mei vergaderde de raad wederom digitaal in plaats van 
in de raadzaal. Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering 
werd gesproken over o.a. de Eerste bestuursrapportage van 
2020. Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven 
een eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist 
in opdracht van de gemeente.

Een aantal raadsfracties drukte het college op het 
hart dat zij graag willen meedenken in de aanloop 
van die begroting. Zoals Ingrid Hartlief (D66) het 
uitdrukte: “Laten we samen als college en raad 
die reis ondernemen en keuzes maken welk be
leid we moeten bijstellen of zelfs terugdraaien.” 
Boven op de al verwachte financiële terugslag ko
men immers nog de coronamaatregelen, waarbij 
nog lang niet duidelijk is wat de gemeenten van 
het Rijk mogen verwachten.

Natuurlijk, wethouder financiën Jeroen Rooijak- 
kers (PvdA) hoopt er het beste van en wijst op de 
fondsen (onder andere voor sport en cultuur) die 
het kabinet wil gaan optuigen. “Den Haag is eerst 
aan zet, de coronacrisis is immers een nationaal 
probleem. We hopen op ruimhartige compensa
tie voor de kosten die we als gemeente moeten 
maken.” Waarna Hartlief hem er prompt aan her
innerde dat Veldhoven ook al vóór de infectie
ziekte uitbrak met financiële tekorten kampte. 
“U moet voor een oplossing niet alleen naar Den 
Haag kijken!”

‘Tijdig keuzes kenbaar maken’
Dat gevoel leeft evenzeer bijandere fracties. 
CDA-fractievoorzitter Marionne van Dongen zei 
van achter haar laptop (ook ditmaal vergaderde 
de raad niet fysiek maar via een videoverbinding) 
te rekenen op ‘verstandige voorstellen’ en niet 
alleen de hand op te houden bij het Rijk. Bjorn 
Wijnands (VSA) riep het college op om zijn keuzes 
al vóór de begrotingsbehandeling kenbaar te ma
ken. Hij tekende alvast aan dat de Wmo wat hem 
betreft niet in de knel mag komen. Een verdere 
verhoging van de OZB ziet hij evenmin zitten, net 
als Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal).
Jolanda van Hulst (Senioren Veldhoven) blies nog 
hoger van de toren. “Deze Burap laat zien dat we 
grote schulden hebben en dat er onontkoombare 
grote ingrepen aan komen. Ik wil inzage hebben 
in welke dat zijn!”

Als leidster van de grootste coalitiefractie pro
beerde Vivianne van Wieren (VVD) de boel juist 
te sussen. “Ik begrijp de zorgen, maar laten we 
geen paniekvoetbal spelen en geen plannen te
rugdraaien waar we later spijt van krijgen. De in
vesteringen die we momenteel doen voor bereik
baarheid, wegenaanleg, Citycentrum, zwembad, 
onderwijshuisvesting en andere dringende pro
jecten zijn noodzakelijk. Juist in deze tijd kunnen 
en moeten we terugvallen op onze reserves.”

Kadernota hét instrument om mee te denken
Wethouder Rooijakkers benadrukte dat hij de 
raad graag ‘meeneemt in het proces richting 
begroting’. “We zijn vroeg gestart dit jaar met 
de voorbereidingen. En ik nodig u uit om vooral 
actief mee te denken bij de bespreking van de 
Kadernota, die voor de zomer aan de orde komt. 
Daarin kunt u al prioriteiten aangeven, die wij 
dan verwerken in de begroting.”
Het opnieuw ter discussie stellen van het par
keerbeleid (met name afschaffen betaald parke
ren in Citycentrum) is wat de wethouder betreft 
niet aan de orde. “Dat is vaststaand beleid, dat 
kun je niet zomaar terugdraaien. Ik heb de winke
liers daar ook niet over gehoord.”

Als lichtpuntje noemde de wet
houder de 4,1 miljoen euro aan 
opbrengsten in de bouwgrond- 
exploitatie, die inmiddels is ' 
overgeheveld naar de algeme
ne reserves.

De Burap - die trouwens niet 
bedoeld is om beleid vast- of 
bij te stellen, maar alleen 
een financiële momentop
name is - werd met algeme
ne stemmen vanuit 27 Veld- j 
hovense huiskamers 
vastgesteld.

Noodlokalen moéten er op 
tijd staan!
Het ED-artikel waarin staat dat de beloofde noodlokalen in 
nieuwbouwwijk Huysackers en bij de basisschool St. Jan Baptist 
in Oerle er eind augustus misschien niet zullen staan, werkte als 
een rode lap op een stier bij verschillende raadsfracties. Zij gre
pen de Burap aan voor een uitval naar verantwoordelijk wethou
der Daan de Kort (VVD).

“Wat doet het college om de toegezegde noodvoorzieningen voor 
aanvang van het volgende schooljaar gereed te hebben”, infor
meerde Rien Luijkx (BurgerPartij Veldhoven). Marionne van Dongen 
(CDA) maakte zich kwaad. “Deze kwestie loopt al zó lang. Wat de 
reden ook is voor de vertraging, het is voor ons niet acceptabel als 
die lokalen er niet bijtijds staan!”

Wethouder De Kort merkte op dat de planning om de noodloka
len te plaatsen van meet af aan al erg krap was, en de coronacrisis 
heeft het er niet makkelijker op gemaakt. Daardoor is het momen
teel lastig om goede samenspraak te organiseren. Voortijdige be
richtgeving in het ED - waar Maarten Prinsen over viel - was vol
gens hem niet te voorkomen. “Overigens heb ik in dat stuk, denk ik, 
weinig nieuws verteld. En natuurlijk doe ik mijn uiterste best om de 
lokalen op tijd te plaatsen.”

Belang samenwerken in regio onomstreden
Goed samenwerken in regionaal verband is van levensbelang, vindt de gemeen
teraad van Veldhoven. En dat mag wat kosten. Iets meer dan 9,4 miljoen euro, om 
precies te zijn. Dat is de som van het Veldhovense aandeel in vijf grote Gemeen
schappelijke Regelingen (GR), waarin gemeenten in Zuidoost-Brabant samenwer
ken.

Het gaat om de volgende vijf verbanden, met het Veldhovense aandeel (afgerond) 
in de respectieve begrotingen 2021:
* Metropoolregio Eindhoven (MRE) C 624.000
* GGD C 1.511.000
* ODZOB (Omgevingsdienst) C 337.000
* Veiligheidsregio C 2.348.000
* Ergon C 4.604.000

De regio presteert goed als het op samenwerken aankomt, concludeerde Jos van 
Daele (VVD). Waardering is er voor de sociale werkvoorziening van Ergon, die ‘zeer 
haar best’ heeft gedaan om de begroting sluitend te krijgen. Toch moet Veldho
ven 2 ton extra bijpassen. Burgemeester Marcel Delhez onderstreepte het belang 
- juist nu - van Veiligheidsregio en GGD, die ‘alle zeilen moeten bijzetten om de 
coronacrisis - plus de Peelbrand en de besmetting in een nertsenfokkerij - op te 
lossen’.

Regionale solidariteit alom dus in de raad. Wel vindt CDA’er Ton Bolsius dat de 
raad er goed aan doet om de GR-en af en toe tegen het licht te houden en te be
zien of ze nog steeds aan alle doelstellingen voldoen. Met de reactie van het colle
ge op de vijf begrotingen had niemand moeite.
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