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ANDRS De mens centraal

Wat vinden de fracties in de gemeenteraad van de programma- 
begroting 2017? In aanloop naar de algemene beschouwingen 
geven alle fracties op deze pagina's hun mening. U bent van 
harte welkom bij het begrotingsdebat, dat op 8 november om 
10.00 uur start in de raadzaal van het gemeentehuis.

Gemeente Belangen 
Veldhoven
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De VSA-fractie, v.l.n.r. Wendy van der Grinten, Karen Gielis, Mia Beurskens, Wim Peters, Bjorn Wijnands, Yentl van Bakel, Charlie Engelen en Ab Hofman.

We blijven het samen doen! www.veldhovensamenanders.nl

De weg omhoog lijkt gevonden

De buurt is van en voor ons allemaal
Samen zorgen bewoners, gemeente en 
organisaties voor een goede sociale en 
veilige buurt.
- Charlie Engelen

VSA gaat voor een kerngezonde financiële 
toekomst
Het accent ligt op het in de hand houden 
van de uitgaven en voorzichtig omgaan 
met de portemonnee van de burger. We 
moeten blijven investeren in de kwaliteit 
van Veldhoven.
- Wim Peters

Meer weten over GBV? Kijk op www.gbveldhoven.nl of bel (040) 253 52 64

Groen moet groen blijven
Veldhoven is en blijft een groene gemeente. 
Bij bouwplannen wordt hier rekening mee 
gehouden.
- Wendy van der Grinten

VSA verstaat de taal van de Veldhovenaren
Wij zijn voor begrijpelijke taal.
- Karen Gielis

Nieuw zwembadvoorstel moet 
worden uitgewerkt
Samen op weg naar behoud van deze 
voorziening.
- Bjorn Wijnands

Klantgerichte zorg scoort hoog in 
Veldhoven
Uit onderzoek blijkt dat de meeste klanten 
tevreden zijn. VSA gaat voor 100% 
tevredenheid.
- Mia Beurskens

Een goed ondernemersklimaat is van groot 
belang
Bedrijven vinden het fijn om in Veldhoven 
te ondernemen. Want de gemeente zorgt 
voor goede voorzieningen en bruikbare 
bedrijventerreinen.
- Yentl van Bakel

Solidariteit vergroten
Veldhovenaren helpen elkaar. Daar waar 
extra hulp nodig is, zorgt de gemeente voor 
steun.
- Ab Hofman

De begroting 2017 geeft reden tot gematigd optimis
me. Er zijn aanvullende maatregelen genomen om een 
begrotingstekort te voorkomen en er zijn beperkte over
schotten voor de komende jaren. Daarnaast tekent zich 
een opgaande financiële lijn af.

De transities in het sociaal domein zijn onder controle 
en cliënttevredenheidsonderzoeken daarover laten 
mooie uitkomsten zien. Ook in de Wijkatlas laat de te
vredenheid van de burgers een hoger rapportcijfer (7,6) 
zien dan twee jaar geleden. De woonlasten voor onze 
burgers blijven in 2017 nagenoeg gelijk aan dit jaar. 
Plannen voor de start van het eerste dorp in Zilverac- 
kers (Huysackers) worden in 2017 verder uitgewerkt en 
in 2018 uitgevoerd. Er is bovendien een nieuwe woon- 
visie.

GBV blijft van mening dat behoud van ons 
voorzieningenniveau belangrijk is. Die voorzieningen 
maken Veldhoven tot de fijne gemeente die het is en 
waar we trots op zijn. Daarom zullen wij elk betaalbaar 
initiatief voor het behoud van een zwembad met posi
tieve blik bekijken. Inleveren van autonomie aan Eind
hoven is voor GBV onbespreekbaar.

Gerard Jonkers: "Er wordt nog even 
gewacht alvorens te beslissen of we het 
kruispunt Kromstraat-De Plank moeten 
herinrichten. Men wil eerst de effecten 
zien van de nieuwe Zilverbaan voor 
deze verkeerssituatie. GBV gaat daar
mee akkoord, maar blijft vooralsnog 

overtuigd van de noodzaak tot aanpassing van deze 
situatie. Wij komen daar zeker op terug, desnoods met 
een initiatiefvoorstel".

Pierre Bijnen: "Zwembad D'n Ekker- 
man moet behouden blijven. Desnoods 
met een kleine lastenverzwaring via de 
OZB. Die is ten opzichte van de meeste 
andere gemeenten immers erg laag. 
Behoud van deze voorziening is erg 
belangrijk voor onze gemeenschap en 

onze mooie zwemvereniging Njord".

Wim Groenendijk: "GBV heeft zich in 
het verleden sterk gemaakt voor het 
realiseren van een aulavoorziening bij 
begraafplaats De Hoge Bogt. Met de 
bouw van het crematorium door Dela 
in de nabijheid daarvan wordt die wens 
gerealiseerd".

Eric van Doren: "Binnen het sociaal do
mein lijkt het in Veldhoven heel goed te 
zijn gegaan. Cliënten geven aan in grote 
mate tevreden te zijn, er is een stevige fi
nanciële buffer gevormd om tegenvallers 
op te kunnen vangen, zodat iedereen de 
zorg krijgt die nodig is. Prima, ik hoor 

buiten Veldhoven wel eens andere geluiden hierover".

Jannie Roosen: "De huizenprijzen stij
gen en daarmee ook de grondprijzen. 
Die zijn gekoppeld aan elkaar. Op zich 
is dat goed. Maar wij gaan wel uit van 
de landelijke huizenprijzen. GBV vraagt 
zich af of dat reëel is. Wij denken dat 
het realistischer is dit te koppelen aan 

regionale of provinciale cijfers".

Frans van Rooij: "Wij zijn trots op onze 
mooie gemeente en zijn dankbaar dat 
we daaraan onze bestuurlijke steen 
hebben kunnen bijdragen. Regionale 
samenwerking moet, maar inleveren 
van autonomie aan Eindhoven kan niet 
aan de orde zijn. Een gemeenteraad die 

over een andere gemeente beslist zou absurd zijn".

Youri van Oorschot: "Als jongste steun- 
fractielid ben ik blij dat er een nieuwe 
nota jeugd en onderwijs in de maak is 
en dat dit gedaan wordt in nauwe sa
menspraak met instellingen, scholen, 
ouders en jongeren. Samenspraak is 
gelukkig geen loze kreet in Veldhoven".

Frank de Lepper: "We hebben finan
cieel moeilijke jaren achter de rug. De 
begin dit jaar gevoerde kerntakendis
cussie toonde aan dat nieuwe bezuini- 
gingsmogelijkheden moeilijk te vinden 
zijn. Toch is de meerjarenbegroting 
sluitend in alle jaarschijven, terwijl de 

woonlasten nagenoeg gelijk blijven. Dat is een gewel
dige prestatie".

De GBV speerpunten vanuit het coalitieprogramma voor de 
komende jaren:
4 Behoud van onze voorzieningen 
4 Regionale samenwerking met behoud van autonomie 
4 Samenspraak en burgerparticipatie 
4 Realisatie van onze woningbouwplannen 
4 Aandacht voor het sociaal domein en kwetsbare groepen

Met andere woorden: GBV blijft werken aan een prettige, schone 
en veilige leefomgeving, waarin elke inwoner mee kan doen en de 
zorg of ondersteuning ontvangt die nodig is.
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Minder regels, meer vrijheid
De Veldhovense VVD staat voor een gemeente die zich 
niet teveel bemoeit met haar burgers en ondernemers. 
Geen onnodige procedures en 'paarse krokodillen'. De 
gemeente is er voor haar burgers en niet andersom.

In de praktijk
De gemeente Hollands-Kroon is een mooi voorbeeld 
van een kleine daadkrachtige gemeente. Managers zijn 
er zeldzaam en teams opereren zelfsturend. Daarnaast 
zijn er in de gemeente Hollands Kroon diverse initiatie
ven opgezet om budgetten en verantwoordelijkheden 
over te laten aan de wijken in plaats van de gemeente. 
Wij zien Veldhoven het liefst als een terughoudende 
maar faciliterende gemeente.

Hiervan merken wij vooralsnog te weinig. Dat blijkt uit 
de elk jaar weer stijgende loonkosten, ook het totaal 
van inhuurkosten zal in 2017 fors toenemen. De ge
meente moet meer durven 'los te laten' en vertrouwen 
hebben in haar burgers. Meer verantwoordelijkheid 
naar de burgers en minder regels gaan gepaard met 
forse besparingen.

Alleen op die manier kunnen we het voorzieningen
niveau, inclusief zwembad, van onze mooie gemeente 
hoog houden. Want Veldhoven is en blijft een gemeen
te om trots op te zijn!

Rotondes
De gemeente moet met de tijd meegroeien. Maar daar 
merken wij te weinig van. Loslaten blijft moeilijk voor 
de gemeente. In 2013 nam Veldhoven raadsbreed een 
motie aan over 'sponsoring' van rotondes door bedrij
ven. Ieder jaar herinnerden wij ons college daar aan, 
maar tot op heden zonder resultaat.

Gemeenten zoals Best, Eersel, Waalre en Oirschot 
namen ons idee over en hebben hun rotondes in

middels door bedrijven laten sponsoren. Die in
komsten had de gemeente Veldhoven de afgelo
pen drie jaar ook goed kunnen gebruiken. Navraag 
levert op dat een gesponsorde rotonde al snel 
C 2.500,- per jaar oplevert. In een gemeente met zoveel 
rotondes als Veldhoven kan dit structureel C 50.000,- 
of meer opleveren.

Helaas merken wij te weinig bereidheid om te willen 
doorontwikkelen naar deze nieuwe rol van de gemeen
te. De Veldhovense VVD vindt dat de gemeente meer 
inkomsten moet genereren. Niet door de lasten op de 
burger of ondernemer te verhogen. Nee, juist door 
creatieve oplossingen zoals deze.

Loslaten
Burgers zijn anno 2016 prima in staat om verantwoor
delijkheid te nemen. In het verleden heeft de Veldho
vense VVD middels een motie initiatieven van adoptie 
van openbaar groen willen stimuleren. Denk hierbij aan 
een buurt, als zij daar behoefte aan heeft, zelf verant
woordelijk te laten zijn voor het groenonderhoud. De 
buurt heeft zelf invloed hoe zij de groenvoorziening in
richt. Daarbij draagt het ook bij aan de betrokkenheid 
van de inwoners bij hun buurt.

Wat ons betreft, trekken we het 'loslaten' ook door 
naar de welstand. Dit levert in de praktijk nauwelijks 
bezwaren op en neemt veel onnodige frustraties bij 
burgers en ondernemers weg. Bovendien kan het de 
gemeente nog flinke besparingen opleveren.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe wij de ge
meente Veldhoven graag zien. Flexibel, daadkrachtig en 
een stuk slanker. Met minder regels en meer vrijheden.

Voor meer informatie kijkt u op 
www.vvdveldhoven.nl.

Gemeentehuis onder water

De VVD-raadsfractie, v.l.n.r. Ad van den Oever, Daan de Kort, 
Peter Saris, Mieke Prinsen en Maarten Prinsen 

(foto: Brigit Strijbos)

Mogelijk kent u de spreuk 'mijn huis staat onder water' 
waarmee bedoeld wordt dat je een hogere lening hebt 
dan de waarde van het huis op dat moment. De CDA- 
fractie ziet onze gemeente bij wijze van spreken 'onder 
water staan'. De geleende bedragen zijn zo hoog dat er 
geleend moet worden om de rente te kunnen betalen. 
Geen goede zaak volgens het CDA. Het CDA staat al ja
ren voor een solide financieel beleid; hierbij worden geen 
rekeningen doorgeschoven naar de toekomst. Er moet 
nodig afgelost worden om de mate waarin de gemeente 
aan haar verplichtingen kan voldoen, te verhogen.

Reddingsvest voor het zwembad
De Veldhovense CDA-fractie was kritisch om de OZB te 
verhogen om C 500.000,- per jaar binnen te halen (en 
dat 30 à 40 jaar lang), zodat het zwembad behouden 
kon blijven. CDA drong aan op meer samenwerking met 
buurgemeenten en ook op het samen zoeken naar op
lossingen met belanghebbenden zoals Zwemvereniging 
Njord en Den Ekkerman. Onlangs heeft de raad een no
titie 'Voorstel behoud zwembad' ontvangen die is opge
steld door een werkgroep met onder andere bovenge
noemde belanghebbenden. De CDA-fractie vindt dit een 
prima initiatief en neemt dit plan serieus op. We zien in 
een nadere uitwerking van dit plan een goede basis om 
het zwemwater in Veldhoven te behouden.

Bouwen en blijven
De CDA-fractie heeft vorig jaar in een brief aan het col

kan worden. Hierbij moet oog 
blijven voor de balans in soci
ale woningbouw en bouw van 
koopwoningen. Daarbij zal de 
opbrengst van de grond de 
zorgelijke schuldpositie van 
onze gemeente verbeteren.

Reserve sociaal deelfonds 
inzetten voor zorg-zaken
Hetsociaaldeelfondsisdoor 
de gemeente ingesteld om even
tuele tekorten in verband met de 
drie decentralisaties op te vangen. Nu 
staat in de begroting 2017 dat het bedrag in 
deze spaarpot zo hoog is dat het niet nodig is om in 2017 
C 621.000,- hierin te storten. De Veldhovense CDA- 
fractie vindt het een compliment waard dat de decen
tralisaties zo goed zijn ingeregeld dat er geld is overge
bleven, maar dan moet dit geld wel ten goede komen 
aan projecten die met verbetering van de zorg te maken 
hebben.

Initiatief Pastoor Vekemans mag niet in het water vallen
De CDA-fractie is het niet eens met het onzalige plan 
van het college om de kledinginzameling over te ne
men van het Pastoor Vekemansfonds. Al jaar en dag zijn 
Veldhovenaren vertrouwd met de kledingcontainers van 
Stichting Vekemansfonds en dat moet zo blijven. Het 
kost de gemeente, nu het Vekemansfonds de kleding 
inzamelt, geen geld, geen moeite en de inzameling van 
textiel is hoger dan in omliggende gemeenten. De CDA- 
fractie denkt dat door de hoge kosten van de gemeente 
er weinig tot niets overblijft. Voor de resterende grijp- 
stuiver wordt goed werk de das om gedaan.

Meer weten over deze bijdrage of over het CDA? 
Kijk op www.cda.nl/veldhoven.

lege van burgemeester en wethouders gevraagd te on
derzoeken of de blijverslening in Veldhoven ingevoerd 
kan worden. De CDA-fractie is dan ook blij dat deze blij
verslening en ook de duurzaamheidslening in de Veldho
vense Woonvisie zijn opgenomen.

Wat is een blijverslening? Senioren met AOW en een 
klein pensioen zonder eigen geld maar met een eigen 
woning, kloppen vaak tevergeefs aan bij de banken 
voor een lening. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse Gemeenten (SVn) geeft deze lening uit en 
de gemeente staat garant. De lening wordt bij de ver
koop van de woning afgelost. Deze lening kan gebruikt 
worden voor kleine ingrepen in de woning om deze le- 
vensloopbestendig en veilig te maken. De CDA-fractie 
Veldhoven is van mening dat dankzij zulke verbouwin
gen mensen langer in hun eigen woning kunnen blijven 
wonen.

De duurzaamheidslening helpt u om te investeren in 
energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen of 
dakisolatie. Ook hier is de CDA-fractie voorstander van.

Daarnaast dringt de CDA-fractie aan op het voortvarend 
faciliteren van bouwplannen zodat Zilverackers, maar 
ook mogelijke bouwplekken binnen de wijken, benut

V.l.n.r. Peter Wisgerhof, Henri van der Velden, Hanny van den 
Berg, Gerard Slegers, Marionne van Dongen en Ton Bolsius
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Vertrouwen in Veldhoven
Vertrouwen in de Veldhovense maat! D66 noemt drie 
kenmerken: de samenhang in de wijken, het sterke 
MKB dat grote ondernemingen aan Veldhoven bindt 
en de vindingrijke middenstand. Veldhoven ziet kan
sen en investeert. Veldhoven is groot genoeg om in
ternationaal mee te gaan in de economische ontwik
kelingen, en tegelijk klein genoeg om individuele 
burgers persoonlijk te helpen.

Ingrid: Geef ruimte en kansen:
‘Vertrouwen op de eigen kracht van mensen'.

De zorg in de gemeente
In 2015 werden de gemeenten verantwoordelijk voor de 
zorg voor hun inwoners, maar met een krapper budget dan 
het Rijk zelf had. De Veldhovense gemeenteraad besloot 
om een Sociaal Fonds te maken met een financiële reserve. 
In tegenstelling tot de berichten in andere gemeenten die 
de burger zorg moeten ontzeggen uit gebrek aan midde
len, bleek dit in Veldhoven niet het geval. Onderzoek leert 
dat de Veldhovense inwoners over het algemeen tevreden 
zijn. We zijn niet klaar, maar wel goed bezig.

Willem: Wijkcollectieven voor energievoorziening zijn voor 
mij een vorm van 'duurzame en harmonieuze samenwerking'.

Het geld van de gemeente
Veldhoven heeft nu een mooi voorzieningenniveau, 
maar de financiële rek is er wel uit! Zo zijn we niet zeker 
van de verkoop van alle bouwgrond, ondanks de aan
trekkende economie. Nieuwe plannen kunnen we alleen 
steunen wanneer er een financiële dekking is. We moe
ten dan naar de inkomstenkant kijken. Dat leidt tot dis
cussies over welke voorzieningen we ook in de toekomst 
kunnen handhaven, zoals bijvoorbeeld een zwembad.

De regio rondom de gemeente
Veldhoven is geen eiland en samenwerking binnen de

V.l.n.r: Adrienne van Pelt, Marianne Verbeek, Dirkje de Haan, Willem Hornman, Ingrid Hartlief, Hein van der Reijden
(foto Jurgen van Hoof, M54 Beeldcreaties)

Adrienne: ‘Internationaal denken en handelen'
geeft Veldhoven mogelijkheden maar ook verplichtingen.

regio is noodzakelijk. Die samenwerking tussen overhe
den, ondernemers en onderwijs heeft ervoor gezorgd 
dat we als regio wereldwijd op de kaart staan. De tech
nologische kennisindustrie kan niet zonder goed opge
leide jeugd en buitenlandse deskundigen. Zij moeten 
zich thuis voelen in Veldhoven en omgeving. Dat lukt 
alleen met een gericht aanbod aan voorzieningen.

De duurzame gemeente
Energieneutraliteit wordt een voorschrift vanaf 2020 in 
de woningbouw. D66 gaat verder en wil CO2-neutra- 
liteit, 'nul op de meter' en gebouwen die energie le
veren. Wij steunen ook plannen binnen de regio om 
met slim gebruik van bestaande voorzieningen en OV- 
infrastructuur efficiëntere mobiliteit te realiseren.

ontwikkelingen van de bedrijven in onze regio, zullen 
zorgen voor een toename van arbeidsmigranten. Daar
bij blijven er mensen komen die de brandhaarden in de 
wereld ontvluchten. Dit biedt kansen, voor Nederland, 
maar ook voor Veldhoven. De raad zorgt in 2017 voor 
een visie op het cultuurbeleid.

Marianne: ‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen' betekent 
gerichte steun voor iedereen die verder wil in onze gemeente.

Daarom is het van belang dat iedereen, zo jong moge
lijk, zoveel mogelijk gelijke kansen krijgt. Toegang tot 
zorg, toegang tot onderwijs en toegang tot meedoen. 
Daar blijven we ons voor inzetten.

Dirkje: Participeren is meer dan een woord.

Check ook onze site www.D66veldhoven.nl.

Hein: ‘Beloon prestatie en deel de welvaart',
dat doet Veldhoven wanneer zij burgerinitiatieven steunt.

De veranderende gemeente
De voorzichtige economische groei en de krachtige

D66 bestaat 50 jaar en baseert haar beleid 
op vijf richtingwijzers. Met de QR-code vindt 
u deze richtingwijzers en de vertaling naar 
de Veldhovense omgeving.

VĒLDHÓ'

Het moet anders...

met meer oog voor elkaar www.pvda-veldhoven.nl

Jeroen Rooijakkers: muziekschool 
en bibliotheek de dupe
De afgelopen jaren zat Veldhoven 
in financieel zwaar weer. Alleen de 
noodrem kon de begroting sluitend 
krijgen. Verenigingen en instellin
gen waren de dupe. Jammer ge

noeg was de balans hierin volledig zoek. De klap 
voor muziekschool en bibliotheek was onevenre
dig hard. En nog steeds is onduidelijk waarom juist 
deze instellingen het kind van de rekening werden. 
De Schalm hoefde nauwelijks in te leveren en krijgt 
nog altijd C 1,2 miljoen subsidie. Die keuze moet 
het college nog maar eens aan de bevolking uitleg
gen.

Sociaal geld naar lantaarnpalen
De financiën lijken weer enigszins op orde. De 
meerjarenbegroting is sluitend en de schuldenpo
sitie lijkt zich stilaan te verbeteren. Maar dat vroeg 
om kunstgrepen. En daar heeft de PvdA moeite 
mee. Bijvoorbeeld het tekort in de begroting weg
werken met de C 600.000,- bedoeld voor zorg, 
Wmo en armoede. Waarom zijn nu weer mensen 
de klos, waar eerder al hun verenigingen moesten 
inleveren? De PvdA vindt dit ronduit teleurstellend. 
Sociaal geld naar lantaarnpalen? Dan kan toch ab
soluut niet, Veldhovenaren?!

Christina Goossens Ruhr: C 50.000,- 
in eigen zak en niet naar India
Dit college wil het geld inpikken van 
het Pastoor Vekemans Fonds. Dit 
echte Veldhovens initiatief steunt 
door kleding in te zamelen mensen 
in India die het zoveel zwaarder 

hebben dan wij. Waarom juist dit initiatief de das 
om doen? Waarom ook deze C 50.000,-, op een be
groting van ettelijke miljoenen, in eigen zak steken? 
Besparen we 'n paar centen op de afvalstoffenhef
fing, klopt het college zich op de borst. Gaat het ei
gen hachje altijd boven dat van een ander? College, 
kom op, wees solidair!

Kinderen in armoede... nee toch!
Gelukkig kan Veldhoven dankzij het Rijk hier wat 
aan doen. Op Prinsjesdag kwam namelijk het fan
tastische nieuws: 100 miljoen extra voor kinderen 
uit arme gezinnen. Gemeenten zijn verantwoorde
lijk voor het armoedebeleid. Dit voeren ze uit met 
het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting 
Leergeld, Jarige Job, consultatiebureaus, scholen en 
sportverenigingen. De PvdA daagt het college uit 
spoorslags met een voorstel te komen hoe we aan 
de slag kunnen. Hoe het Veldhovense aandeel om 
te zetten in een tastbare bijdrage aan het geluk van 
kinderen.

Wim Meijberg: geef 'n plek aan de 
Voedselbank
Ook de Voedselbank verlicht ar
moede onder mensen. In tegenstel
ling tot de Voedselbanken in bij
voorbeeld Best en Geldrop-Mierlo, 
krijgt die van Veldhoven geen sub

sidie. Bovendien moet de Voedselbank eind 2017 
het gebouw verlaten waarin ze haar prachtige werk 
doet. De PvdA roept het college op mét de Voed
selbank te zoeken naar een geschikte permanente 
locatie en... de mogelijkheden voor subsidie te be
kijken.

'n Toekomst met wat minder egoïsme a.u.b.
Veldhoven verschraalt. De PvdA kan niet anders 
concluderen. Weinig blijft over van de sociale bin
ding en de instituten en instanties die daarvoor zor
gen. In Veldhoven is het steeds meer: ieder voor zich. 
Daar kunnen we ons niet in vinden. Egoïsme is het 
kernwoord voor het beleid de laatste jaren. Triest. De 
PvdA wil graag een Veldhoven waar we voor elkaar 
opkomen en elkaar opzoeken. Dat maakt Veldho
ven sterk. Juist die gedachte maakte ons één van de 
sterkste gemeentes, met de meeste arbeidsplaatsen 
van Zuidoost-Brabant. Laten we die kracht vasthou
den. Anders blijft er straks weinig over van onze 
prachtige Stad van de Arbeid!

Johan de Haas: 'n zwembad mag toch wel wat kosten?
Nog erger is dat de gemeenteraad besloot het zwembad te sluiten, waar de PvdA tegenstemde. 'n Tientje meer OZB was teveel gevraagd voor VSA, 
CDA en VVD. Waar moeten de mensen heen die daar nu werken? En waar is plek voor de vele gebruikers, zoals die van Njord, één van de grootste 
zwemverenigingen van Nederland? De PvdA pleit al jaren voor het behoud van het zwembad. Voor 'n paar euro per jaar extra voor sommige huishou
dens, was dat binnen handbereik. Maar nee, te veel gevraagd. De PvdA steunt de nieuwe plannen om deze maatschappelijk belangrijke voorziening 
aan boord te houden van - we citeren het college - de Veldhovense kwaliteit!
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“Tegenwoordig kennen mensen van 
alles de prijs en van niets de waarde rr

SAMENWERKEND

Deze uitspraak is van de Ierse dichter en schrijver Os
car Wilde. Op een heel vervelende manier past die op 
een aantal ontwikkelingen binnen Veldhoven. Als het 
over de prijs gaat, denken we aan de krampachtige 
manier waarop naar de woonlasten wordt gekeken. 
Een kleine verhoging van de onroerende zaakbelasting 
(OZB) is onbespreekbaar, afvalstoffenheffing MOET 
naar C 0,-. Dat dit ten koste gaat van voorzieningen en 
van waardevolle initiatieven die ons trots maken op 
Veldhoven, wordt op de koop toe genomen. We geven 
drie voorbeelden.

Zwembad
Groot was bij velen de teleurstelling toen de raad in 
meerderheid besloot de OZB niet te verhogen en daar
door sluiting van het zwembad onvermijdelijk maakte. 
Die teleurstelling was heel terecht. Alle fracties hadden 
immers in een eerdere vergadering de indruk gewekt 
het zwembad enorm belangrijk te vinden. Als Samen
werkend Veldhoven hebben wij in beide vergaderingen 
duidelijk gemaakt dat het behoud van het zwembad 
een algemeen belang dient. De consequentie is dat we 
bereid waren en zijn algemene middelen in te zetten. 
Ook als dat een kleine verhoging van de OZB betekent. 
Helaas kwamen we steun tekort.

Sindsdien is er veel gebeurd. Zo was er de indrukwek
kende manifestatie op het Meiveld. Verenigingen en 
groepen gebruikers maakten duidelijk hoe groot het 
draagvlak voor het behoud van het zwembad is. On
langs nog is het zwembad gekomen met een eigen 
alternatief. Tegen duidelijk geringere kosten kan een 
nieuw zwembad gerealiseerd worden. Wij waarderen 
de manier waarop het bestuur, samen met de vereni
gingen, heeft bewogen. Voor ons een extra aansporing

V.l.n.r. Jacob Beens, Jan van Kemenade, 
Tineke Linssen-van der Heijden en Herman Kootkar

om ook te bewegen en voor de veel kleiner geworden 
bijdrage van de gemeente een oplossing te vinden. 
Samenwerkend Veldhoven gaat in ieder geval meewer
ken aan een initiatief om een raadsmeerderheid voor 
die oplossing te bewerkstelligen.

Voor Samenwerkend Veldhoven is hier sprake van een 
heel erg nare geur. Eentje van “Eigen volk eerst". Nee, 
meer nog: dat stinkt. Als het aan ons ligt, wordt er op 
korte termijn een initiatief ingediend om aan deze stank 
een einde te maken.

Lokaal sociaal deelfonds
In november 2014 is op initiatief van Samenwerkend 
Veldhoven besloten tot het inrichten van een sociaal 
fonds. Toen stond de overdracht van taken rond zorg, 
werk en jeugd naar de gemeente voor de deur. Dat ging 
gepaard met de nodige onzekerheden, ook omdat er 
stevig op de middelen vanuit het Rijk werd bezuinigd. 
Wij wilden het risico van tekorten op de drie werkvel
den verkleinen en tegelijk de mogelijkheid hebben om 
eventuele voor- of nadelen onderling te verrekenen. Er 
was een looptijd van drie jaar voorzien. Die eindigt dus 
in december 2017.

Pastoor Vekemansfonds
“Hoe haal je het in je hoofd om een waardevol parti
culier initiatief ten gunste van de allerarmsten op deze 
wereld van een derde van haar inkomsten te beroven?" 
Dat is de kern van de boodschap die we van veel mensen 
te horen hebben gekregen. Voor ons is de onderliggen
de woede die daaruit spreekt, heel goed te volgen. Los 
van de haarkloverij over 'kaders van de raad', 'wettelijke 
verplichtingen' en 'Europese aanbesteding' is er een nog 
veel schokkender argument. “Wij (het college) kiezen er 
voor om de geldstromen rond de kledinginzameling in 
Veldhoven te houden." Dat geld zou dan worden ge
bruikt voor een verlaging van de afvalstoffenheffing. 
Over de rug van kinderen in een van de armste delen 
van de wereld hoeven we - als dit doorgaat - ongeveer 
C2,- per jaar minder te betalen voor ons afval.

Om drie redenen pleiten wij voor een verlenging van 
die termijn. Vooralsnog vinden we dat geld voor de drie 
taakvelden ook daaraan moet worden besteed en niet 
in de algemene middelen moet 'verdwijnen'. De risico's 
op tekorten zijn ook na 2017 niet helemaal weg. Het 
blijft dus van belang om een reserve te houden die min
stens zo groot is als het risico. Volgens de begroting 
blijft het ook na 2017 nodig om voor- en nadelen on
derling te verrekenen. Zeker jeugdzorg blijft een punt 
van zorg. Wij gaan voorstellen om het fonds voorlopig 
nog in stand te laten.

Meer weten over onze fractie?
Kijkt u eens op www.samenwerkendveldhoven.nl.

Fractie Klaassen wil prioriteiten stellen
Gemeenteraad en B en W gaan over de beslissingen 
binnen een bepaald programma en welke financiën 
hieraan uitgegeven worden, we kunnen deze twee za
ken niet van elkaar los zien. Het kost nu eenmaal geld. 
Maar GELD groeit, op dit moment, in Veldhoven nu 
eenmaal niet aan de boom.

HFMM-ííri

Kerntaak 1: zorg voor de Veldhovenaren
4 Mensen die een beroep doen op de 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
4 Mensen die gebruikmaken van de voedselbank.
4 Huiseigenaren die zich niet of onvoldoende kunnen 

voorzien in hun primaire basisbehoeften.

Als we aan zorg denken, dan wordt er vaak in eerste 
instantie gedacht aan mensen die lichamelijk of gees
telijk een beperking hebben en daardoor in aanmer
king komen voor de Wet maatschappelijke onder
steuning, oftewel Wmo. De gemeente kan inzichtelijk 
maken wat we nodig hebben om deze ondersteuning 
te realiseren zoals professionals, materialen en finan
ciën. Wij willen hier duidelijkheid over en vragen om 
hiervoor een toereikend budget beschikbaar te stel
len.

Zorgen voor de Veldhovenaren is niet alleen voor men
sen die beroep doen op de Wmo. Mensen die gebruik 
maken van de voedselbank hebben een primaire zorg
vraag die de gemeente op zich moet nemen. Dankzij 
de inzet van de huidige vrijwilligers worden mensen 
in hun primaire levensbehoefte voorzien. Echter, de 
voedselbank heeft een stabiel onderkomen nodig. Het 
kosteloos zekerstellen van een onderkomen moet een 
taak van de gemeente zijn en, niet van de vrijwilligers.

Als huiseigenaren, tijdelijk, hun gezin niet kunnen 
voorzien van primaire levensbehoeften of geen geld 
hebben voor een hobby, fiets, et cetera, voor hun kin
deren, dan hebben zij ook een zorgvraag. De regelge
ving voorziet niet in deze zorgvraag omdat deze men
sen een eigen huis hebben. Hier moet naar gekeken 
worden in Veldhoven.

Vluchtelingen en statushou
ders zijn welkom in Veldho
ven, maar sociaal denken is 
ook STOP durven zeggen te
gen het Rijk. Lokaal is dit een 
lastig item omdat Rijk en Pro
vincie de gemeente opdragen 
om statushouders en vluch

telingen op te vangen. Helaas kunnen we dan enkel 
zorgen voor een openbare en duidelijke maatschap
pelijk verantwoorde keuze in Veldhoven. We moeten 
dus vluchtelingen en statushouders begeleiden en on
dersteunen met de inburgering, door middel van een 
geformuleerde Smart-formule met een goed onder- 
bouwd en inzichtelijk financieel overzicht.

Kerntaak 2: financiën onder de loep
Meer controle op financiën. Financiële plafonds moe
ten gecontroleerd worden door de raad. Meer samen
werking onder initiatieven om het maximale doel te 
bereiken en door SMART te werken.

Het is niet mogelijk om stappen te maken als Veldho
ven de financiën niet op orde heeft. Schuiven van het 
ene potje naar het andere draagt niet bij aan een ge
zond financieel beleid. Leningen waar geen inkomsten 
tegenover staan, moeten achterwege gelaten worden. 
Veldhoven mag het ene gat niet met het andere vullen.

Toch vinden we het blijkbaar nodig om wederom geld 
te gaan lenen. We sluiten echter een zwembad omdat 
we geen financiële dekking van 'acht miljoen' voor het 
zwembadgebouw in de begroting van de komende ja
ren kunnen vinden. Waarom kunnen we niet een voor
delige lening afsluiten voor het bouwen van een nieuw 
zwembad, nu de rentestand zo laag is? Blijkbaar heeft 
dit geen prioriteit. Fractie Klaassen wil hierin echter dui
delijke keuzes maken.

Kerntaak 3: woningbouw in Veldhoven
Bouw met een visie voor de Veldhovenaar en niet al
leen als er een noodsituatie ontstaat.

Differentiatie is acceptabel in Veldhoven. Minder regels, 
grotere doorstroom, meerdere inwoners, meer dromen 
worden werkelijkheid.

liŕyí: äf.
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