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Raads/i/et/ws
Begroting 2020: OZB 13,40Zo omhoog, subsidiestop Parasol en VVV

Soepele behandeling 
begroting door gemeenteraad

Veldhoven

In weerwil van de liefst 28 ingediende moties en amendementen ontbrak het echte vuurwerk 
tijdens het begrotingsdebat in de Veldhovense raad. Het tekort van 1,6 miljoen euro voor 2020, 
maakt dat er financieel weinig mogelijk was en daarmee weinig te kiezen valt. Dat neemt niet 
weg dat de fracties van Senioren Veldhoven, VSA en Lokaal Liberaal tegen de begroting 2020 
stemden, die met 19 tegen 7 stemmen werd aangenomen.

Natuurlijk zit er pijn in deze begroting als gevolg 
van bezuinigingen. In het oog springt het beëin
digen van de subsidies aan educatief centrum De 
Parasol (per medio 2020) en de VVV-balie in de bi
bliotheek (per 2021). Het groenonderhoud wordt 
versoberd. En voor de burger/woningbezitter zit 
de pijn in de forse verhoging van de onroerend 
zaakbelasting (OZB). Die stijgt volgend jaar in één 
keer (in plaats van in drie jaar tijd) met 13,40Zo. De 
gemiddelde huiseigenaar gaat hierdoor 38 euro 
méér OZB betalen. Moties en amendementen van 
de oppositie om voor deze maatregelen een stok
je te steken, werden weggestemd of ingetro kken.

Wethouder financiën Jeroen Rooijakkers (PvdA) 
bleef zodoende vrij makkelijk overeind. Het de
bat verliep sowieso in vrij relaxte sfeer, waar
in de partijen elkaar best iets gunden. Maar als 
het er op aankwam hield de coalitie (VVD, GBV 
en PvdA) de rijen gesloten. De verhindering van 
PvdA-raadslid Frans Hofmeester kostte de coali
tie (14 zetels van de 27) haar meerderheid. Toch 
werd hierdoor geen enkele voorstel door de coa
litie en oppositie geblokkeerd. Vooral CDA en D66 
stelden zich, hoewel kritisch, constructief op.

Tekorten bij Jeugdzorg
Rooijakkers stelde zonder omwegen dat het 
geldtekort van Veldhoven op conto van het rijk 
komt, dat de Jeugdzorg en Wmo sinds 2015 over 
de schutting van de gemeenten heeft gegooid 
zonder voldoende compensatie. Op Jeugdzorg 
kwam Veldhoven vorig jaar liefst 3 miljoen euro 
te kort. “Wij hebben hierdoor moeilijke keuzes 
moeten maken, waarbij voorrang is gegeven aan 
vitale voorzieningen als De Schalm, bibliotheek 
en zwembad.”

De wethouder toonde zich teleurgesteld in de kri
tische houding van veel raadsfracties, die in hun 
algemene beschouwingen ‘voorgestelde maatre
gelen van tafel veegden zonder alternatieven aan 
te bieden’. Hij verklaarde dat Veldhoven bij onge
wijzigd beleid de kans loopt om onder preventief 
toezicht van de provincie te komen.

Fractievoorzitters Wim Peters (VSA) en Maarten 
Prinsen (Lokaal Liberaal) ageerden het felst te
gen het versneld verhogen van de OZB. “Gaan we 
daarmee de extra subsidie aan De Schalm en het 
gratis parkeren betalen? Er zijn andere manieren 
om de begroting sluitend te krijgen”, meende Pe
ters. De VSA’er - verklaard tegenstander van het

Op 11 en 12 november heeft de gemeenteraad de begroting 2020
2023 vastgesteld. Tijdens de Algemene beschouwingen ging de 
discussie vooral over de verhoging van de Onroerend Zaakbelas
ting, het groenonderhoud, subsidieverstrekking, kermissen, en 
mogelijke bezuinigingen op de ambtelijke organisatie.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journa
list in opdracht van de gemeente.

proces rondom de extra Schalm-subsidie - pleitte 
meermaals voor een algeheel subsidiedebat, 
duurzaamheid en meer bomen. “Plannetjes ge
noeg”, reageerde Eric van Doren, aanvoerder van 
de GBV-fractie. “Maar hoe wilt u ze betalen?”

Waar Peters het hield op ‘andere keuzes maken’ 
had Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal) wél alter
natieve dekking gevonden. In plaats van de OZB 
versneld te verhogen wil hij bezuinigen in het 
personeelsbestand van de gemeente. “Vergele
ken met het gemiddelde aantal fte’s per duizend 
inwoners heeft Veldhoven 27 ambtenaren te veel. 
Als we van 310 naar 283 fte teruggaan, besparen 
we 2 miljoen euro en hoeft de OZB niet omhoog.”

Prinsen kreeg direct de wind van voren van voor
malig partijgenote Vivianne van Wieren, die de 
VVD-fractie leidt. “U vergelijkt appels met peren. 
Hoe komt u tot dat gemiddelde? Waar wil u die 
27 ambtenaren bezuinigen? Op welke afdeling? 
Je kunt Veldhoven met zijn ASML en samenwer
kingsverbanden als Brainport niet vergelijken 
met bijvoorbeeld een landelijke gemeente.” Prin
sen hield vol dat Veldhoven door ‘efficiënter wer
ken’ met minder mensen toe kan, en dat daarmee 
de OZB-verhoging kan worden teruggedraaid.

‘Meer personeel door extra taken’
Ook wethouder Rooijakkers (PvdA) en burge
meester Marcel Delhez benadrukten dat Veldho
ven meer extra taken heeft dan plaatsen in pak
weg Groningen of de Achterhoek. “We hebben 
wel degelijk serieus gekeken naar bezuinigingen 
op personeel. Enkele vrijkomende fte’s zijn niet 
ingevuld. Veldhoven steekt qua fte’s juist gunstig 
af bij vergelijkbare gemeenten. Er wordt hier heel 
hard gewerkt.”

VSA en D66 wilden van de wethouder horen of 
verdere verhoging van de OZB in deze raadspe
riode nu van de baan is. Dat durfde Rooijakkers 
niet voor zijn rekening te nemen. “Ik heb geen 
glazen bol. Wel hebt u van mij de toezegging uit 
het coalitieakkoord dat Veldhoven blijft behoren 
tot de 250Zo gemeenten van Nederland met de 
laagste woonlasten.”

Een amendement van Lokaal Liberaal, Burger
Partij Veldhoven en VSA om de OZB-verhoging te 
schrappen en tegelijk het personeelsbestand van 
de gemeente Veldhoven met 27 fte te verminde
ren, werd uiteindelijk ingetrokken.

Raad vecht niet voor 
subsidie aan Parasol
Het mocht niet baten, de vurige pleidooien van twee insprekers 
die voorafgaand aan de begroting op 5 november een pleidooi 
hielden voor De Parasol. De raad stemde met het vaststellen van 
de begroting in met het collegevoorstel om het educatief cen
trum vanaf medio 2020 niet meer te subsidiëren. Hiermee be
spaart de gemeente jaarlijks 120.000 euro.

Het aantal cursisten aan de Van Aelstlaan loopt al jaren terug, 
maar telt nog altijd zo’n duizend per jaar. Bestuurssecretaris Letty 
Hoogstra, gewapend met een petitie met 1128 handtekeningen, 
verklaarde dat door het wegvallen van de subsidie drie medewer
kers op straat komen te staan en 55 docenten hun werk elders 
moeten voortzetten. Zij wees naast de persoonlijke ontwikkeling 
van mensen met nadruk op het sociale aspect van De Parasol. Het 
sluiten van het gebouw werkt eenzaamheid in de hand onder de 
meest oudere cursisten en degenen die Nederlandse les (NT2) vol
gen.

Opvallend genoeg kreeg dat argument nauwelijks aandacht in de 
raad. Er werden überhaupt niet al teveel woorden besteed aan het 
educatief centrum. Ook wethouder Daan de Kort (VVD) ging aan 
het sociale aspect voorbij. Hij meldde een ruime halvering van het 
aantal cursussen en cursisten. “Het college is van mening dat het 
geen subsidie hoeft te geven voor taalcursussen als Chinees en Ita
liaans, of mindfullness. Wij zetten wel in op participatie en blijven 
cursussen voor laaggeletterden en NT2 ondersteunen.” Ook het 
feit dat een kwart van de cursisten uit Valkenswaard komt, helpt 
niet echt.

Uiteindelijk stak geen enkele fractie haar nek uit om de subsidie 
voor De Parasol te redden. Een amendement van VSA en Senioren 
Veldhoven en een motie van de PvdA over het Welzijnsbudgetplan 
(waar de hoogte van alle gesubsidieerde instellingen/organisa
ties - waaronder de Parasol - in staan) werden uiteindelijk niet in 
stemming gebracht. De gemeenteraad vertrouwt er op dat het vol
doende wordt meegenomen in het proces om te komen tot bepa
ling waar subsidie aan wordt verstrekt. Halverwege 2020 wordt het 
Welzijnsbudgetplan herijkt. Daarnaast verwoordde Marionne van 
Dongen, fractieleider CDA, het als volgt. “De Parasol als instelling 
staat ter discussie, maar ik denk dat de volwasseneneducatie wel 
blijft bestaan.” Ook andere raadsleden redeneerden zo: cursussen 
kunnen overal worden gegeven. Ook door private instellingen. Dan 
is een hoge subsidie vanuit de gemeente om een eigen gebouw en 
medewerkers te bekostigen niet nodig.

Huisvestingsplan scholen
Het CDA haalde - gesteund door de voltallige raad - wel een motie 
binnen om het integraal huisvestingsplan voor scholen begin 2020 
aan de raad aan te bieden, zodat vóór schooljaar 2020 - 2021 pas

sende oplossingen gerealiseerd zijn. “Het is tijd om 
hier eindelijk eens vaart mee te maken”, wees Mari
onne van Dongen (CDA) op de capaciteitsproblemen 

van diverse basisscholen, zoals de St. Jan Baptist.
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Minder gras, en graag meer 
bomen, struiken en bloemen
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In de begroting is opnieuw een bezuiniging op het groenonderhoud opgenomen: jaarlijks 93.000 
euro. Maar ook op een andere manier sluipt een besparing binnen: door bomen, heesters en plan
ten steeds vaker te vervangen door gras. Dit is de raad niet ontgaan; zowel de coalitiepartijen 
PvdA en GBV als de voltallige oppositie (zes fracties) dienden een motie in om de biodiversiteit te 
verbeteren.

Gras mag dan makkelijk in onderhoud zijn, de 
vergrassing van het openbaar groen heeft een 
‘negatieve invloed op de kwaliteitsbeleving én op 
de mate van biodiversiteit’. (Daarmee wordt de 
soortenrijkdom aangeduid van planten, bomen, 
vogels en insecten.) In de uiteindelijk samenge
voegde en unaniem aangenomen motie krijgt het 
college de opdracht ‘zoveel mogelijk grasvelden 
om te vormen of te omlijsten met bomen, struik
gewas en bloembedden’.

Indienster Ingrid Hartlief (D66) pleitte voor een 
groenbeleid met minder zwerfafval en honden
poep, én méér biodiversiteit. “En dat betekent

zeker niet nog meer bestaand groen vervan
gen door gras. Bovendien toont onderzoek aan 
dat struiken, bodemplanten en bloemenvelden 
goedkoper in onderhoud zijn dan gras dat vaak 
moet worden gemaaid en van bladeren ontdaan.”

Wethouder Hans van de Looij (GBV) had iets an
ders gehoord van zijn ambtenaren: gras is in on
derhoud toch echt goedkoper. “Ik kan de strek
king van deze motie niet overzien en moet hem 
ontraden”, verklaarde hij in eerste instantie. Toen 
beide moties werden samengevoegd, was er ech
ter geen houden meer aan. De motie werd una
niem aangenomen.

Wethouder overlegt 
met horeca Zeelst
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Wethouder Jeroen Rooijakkers (PvdA) treedt in overleg met de horeca in Zeelst over het behoud 
van de kermis en een reële kostenverdeling. Dat is het resultaat van een door Lokaal Liberaal 
ingediende motie, die unaniem door de raad werd omarmd. Drie VVD-raadsleden met persoonlijke 
belangen in de horeca verlieten kortstondig de raadzaal.

Lokaal Liberaal-woordvoerder Maarten Prinsen 
kwam hiermee tegemoet aan de noodkreet van 
de Zeelster horecaondernemers. Die zien bij de 
volgende kermis opeens 50 mille aan - vooral - 
beveiligingskosten op zich afkomen, die de ge
meente vanaf heden wil doorbelasten. Namens 
hen luidde Joris Derijck tijdens een inspreek- 
beurt op 5 november de noodklok. Hij stelde zelfs 
dat de befaamde kermis in Zeelst, met 30.000 be
zoekers over vijf dagen uitgegroeid tot een ware

happening, op losse schroeven komt te staan 
met deze abrupte en nieuwe kostenpost.

In de motie wordt overigens niet gevraagd om 
het doorbelasten van de halve ton aan de on
dernemers terug te draaien. Deze bezuiniging 
staat gewoon in de begroting. Rooijakkers gaat 
het gesprek zeker aan, maar liet niets los over 
mogelijke concessies.

‘VVV-balie in Veldhoven 
niet echt nodig’
Het digitale tijdperk maakt een einde aan het informatiepunt 
van de lokale VVV in de bibliotheek. De gemeente schrapt de 
jaarlijkse subsidie van 48.000 euro. Volgens het college heeft 
het geen zin om ‘Veldhoven als merk’ in de markt te zetten. “Als 
we eerlijk zijn: Veldhoven is geen toeristische trekpleister. Bo
vendien vinden toeristen steeds meer hun weg zelf via digitale 
media. Daar is geen VVV voor nodig.”

Dat zei PvdA-wethouder Jeroen Rooij- 
akkers. Waarom er dan wél toeristenbe
lasting wordt geheven, en waar dat geld 
naar toe gaat, wilde Ingrid Hartlief (D66) 
weten. Met een niet misselijk tarief van 
1,60 per nacht in hotel of camping wordt 
er dit jaar toch 260.000 euro binnenge
haald. “Van die opbrengst gaat zo’n één
derde naar de toeristenbranche; de rest 
vloeit in de algemene middelen. Al onze voorzieningen zijn ook 
voor toeristen”, luidde Rooijakkers’ verklaring.

Drie partijen (Lokaal Liberaal, D66 en BurgerPartij Veldhoven) 
waren het niet met hem eens en probeerden per motie deze be
zuiniging terug te draaien. Hartlief: “Als je toeristenbelasting heft, 
moet je ook geld voor de VVV opnemen. Inderdaad zoeken veel 
mensen hun weg op tablet of smartphone, maar ook online infor
matie is niet gratis! Het moet op het internet worden gezet. Ove- 
richtelijk. De VVV doet dit door de informatie gebundeld beschik
baar te maken.”

Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal) viel haar bij. “Het in stand hou
den van een website kost gewoon geld. De helft van de subsidie 
wordt daar momenteel aan besteed. Laten we in elk geval 24 dui
zend euro voor de VVV overeind houden.”

Hetzelfde had eerder bibliotheek-directeur Dorine Prinsen al be
pleit bij haar inspreekbeurt aan de raad op 5 november. “Alles is 
vindbaar op internet, maar het bewerken en actueel houden van 
website en apps vergt veel tijd en menskracht.”

Verder dan de toezegging van de wethouder dat hij laat uitzoeken 
hoe de VVV er in de toekomst uit gaat zien, kwamen de drie fracties 
niet. Hun motie werd met 5 tegen 21 verworpen.

Moties in het kort
Elders in dit Raadsnieuws zijn de belangrijkste moties 
beschreven. Daarnaast zijn tijdens de Algemene 
Beschouwingen op 12 november onderstaande moties 
unaniem dan wel met grote meerderheid door de 
gemeenteraad aangenomen.

^ Een betere doorstroming op de rotonde Heerbaan - Dom 
- Sterrenlaan door verkeersmaatregelen en/of gedragsbe
ïnvloeding is het doel van deze motie;

^ Het college gaat op verzoek op zoek naar een creatieve 
manier om inwoners die 100 jaar worden te kunnen blijven 
feliciteren. De motie volgt op het besluit om de jaarlijkse 
5000 euro voor herinneringsbankjes te schrappen;

^ De suggestie om straten in nieuwbouwwijken te vernoe
men naar markante Veldhovenaren uit de 100-jarige ge
schiedenis van de gemeente;

^ In het kader van verder afvalreductie gaat het college de 
invoering van de zogeheten ja-ja sticker onderzoeken. De 
sticker moet alle ongewenst reclamedrukwerk buiten de 
deur houden;

^ Per motie wordt het college verzocht te voorkomen dat 
(grof) huisvuil bij onder- en bovengrondse afvalcontainers 
wordt gezet;

^ Het aanpakken van rattenoverlast;
^ Onderzocht wordt of achteraf scheiden van afval geen ef

fectievere en goedkopere manier is om meer schone 
grondstof te leveren;
^ Opnieuw een brandbrief sturen naar Den 

Haag om te wijzen op de tekorten in het soci
ale domein is de wens;
^ Aansluiten bij de ‘Direct Duidelijk-deal’. Het 

gaat erom afspraken voor een heldere 
communicatie van de gemeente Veldhoven 
aan haar burgers vast te leggen in beleid, 

en om ambtenaren hierin te trainen.


