
Leden bepalen kieslijst D66 Waalre

Nadat Kees de Zeeuw al eerder als lijsttrekker is verkozen, presenteert D66 

Waalre nu de volledige lijst voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen op 19 

maart 2014. De lijst is tot stand gekomen na interne verkiezingen waarbij de 

leden van D66 in Waalre konden stemmen op de kandidaten. Met een veelbelovende 

lijst van 12 kandidaten.

1 Kees de Zeeuw

2 Joke Beuger

3 Floris Schoots

4 Ineke Bastiaans

5 Nienke de Wit

6 Marion Hinderdael

7 René ter Huurne

8 Jan Willem Gombert

9 Martijn de Schepper

10 Ton van der Vegt

11 Frans Smits

12 Ton Friesen

Lijsttrekker Kees de Zeeuw is erg enthousiast over de lijst: “Belangrijk van de 

lijst is dat er een goede verdeling is van ervaring, kennis en achtergrond en 

dat hebben we voor elkaar. Heren, dames, jonger, ouder, ervaren, fris, gezin, 

alleenstaand: we hebben alles in huis.” Met zo’n mooie lijst en goed werk in de 

afgelopen periode door de D66 fractie en wethouder, zijn de verwachtingen voor 

de verkiezingen hoog. “Bij de vorige verkiezingen misten we de derde zetel op 

een haar na. Het zou mooi zijn als de kiezer in maart ons werk zou waarderen met

minimaal die derde zetel.” aldus Kees de Zeeuw.

Voorzitter Benny Hogeweg van D66 De Kempen is ook zeer tevreden. “We zijn als 

afdeling blij dat onze ervaren leden hun inzet voor D66 willen voortzetten en 

dat we andere leden hebben kunnen interesseren voor de politiek. Zo wordt kennis

en ervaring doorgegeven en worden frisse ideeën ingebracht.” Daarnaast is er 

niet alleen een sterke verkiesbare groep, maar ook veel langjarige D66 leden met

veel politieke ervaring als lijstduwers. “Het bewijst continuïteit van D66 

beleid en dat oud-D66 politici vertrouwen hebben in de huidige en toekomstige 

D66 generaties.” voegt Benny toe.

D66 zet zwaar in op kwaliteit. Alle kandidaten volgen landelijke D66 

cursussen en krijgen net als vier jaar geleden een door D66 De Kempen zelf 

georganiseerde opleiding. Binnen deze laatste opleiding doen alle kandidaten uit

de regio mee waardoor er ook een stevig netwerk ontstaat van regionale politici.



Geld geen reden voor herindeling Waalre

<p>De nieuwjaarstoespraak van de burgemeester van Waalre heeft weer eens stof 

doen opwaaien. Dit keer vanwege zijn openbaring dat Waalre te weinig geld zou 

hebben om als volwaardige gemeente voort te bestaan. Met als gevolg dat iedereen

over  elkaar  heen buitelt en collega burgemeesters kans zien hun territorium 

wellicht te kunnen uitbreiden.</p>

<p>Maar als je goed nadenkt, is het argument ‘geld’ feitelijk een non argument. 

Wie denkt dat in deze tijd waarin alle gemeenten fors moeten bezuinigen, een 

fusie pijnlijke ingrepen overbodig maakt, is naïef en komt  van een koude kermis

thuis. Welk gemeentebestuur ook, aan forse bezuinigingen en hervormingen ontkomt

niemand. Waalre staat er, tov andere gemeenten, financieel zelfs nog relatief 

gunstig voor.</p>

<p>Is er dan geen enkel probleem of geen enkel uitzicht?  Vanzelfsprekend wel. 

Maar net als bij veel bedrijven die failliet (dreigen te) gaan, ligt de oorzaak 

van het probleem niet alleen buiten, maar ook binnen. Het management, het 

bestuur is vaak een onderdeel van het probleem. Gebrek aan daadkracht, het lef 

om keuzes te maken, geen (creatief) vermogen nieuwe wegen in te slaan. Kortom: 

niet in staat om te hervormen en te veranderen in plaats van pappen en nathouden

en de steeds bottere kaasschaaf te gebruiken.</p>

<p>Gewoon maar eens twee voorbeelden. Waalre práát al vanaf 2004 over de 

problemen met de 3 gemeenschapshuizen en 3 sporthallen, die maar voor zo’n 50 % 

van de capaciteit worden gebruikt. Maar in plaats van de knoop door te hakken en

echte keuzes te maken, moddert Waalre al 8 jaar door. En als het college dan 

eens met een voorstel komt, met echte keuzes, zit de halve gemeenteraad te beven

als een rietje,  als de voorzitter van de carnavalsvereniging een keer bromt. Zo

kom je er niet.</p>

<p>De burgemeester betoogde in zijn toespraak dat een uitgeklede gemeente geen 

bestaansrecht heeft. Daar heeft hij gelijk in. Maar dat kleed bestaat niet uit 

prestige en heilige huisjes. In Aalst staat een mooie nieuwe brede school en in 

Waalre komt er eindelijk een. Prachtige gebouwen met tal van mogelijkheden. Maar

multifunctioneel gebruiken in de namiddag, avonden en weekenden voor allerlei 

wijk-, sociaal- en maatschappelijke activiteiten zit er niet in. Want dat 

blokkeert de lokale achterban. En dit is dan nog maar een voorbeeld. Als je slim

hervormt, kun je de echte waarde – een rijk sociaal, cultureel en 

verenigingsleven – zeker in stand houden.</p>

<p>En alle nieuwe taken dan die gemeenten erbij krijgen? Is zeker een grote 

opgave. Voor alle gemeenten overigens, groot en klein. Een goede samenwerking 

met en tussen gemeenten waarbij samen regionaal beleid en coördinatie 

plaatsvindt en lokaal kleinschalig wordt uitgevoerd, biedt ook daar 

perspectieven. De voorbeelden liggen er.</p>

<p>Het is financieel guur weer voor gemeenten in Nederland. En gemeenten gaan 

zeker veranderen. Maar je krijgt het pas echt koud als je niet beweegt en stil 

blijft staan. Als Waalre moet fuseren met een andere gemeente, is dat vanwege 

bestuurlijke armoede en geen financiële armoede.</p>

<p>Kees de Zeeuw</p>

<p>Joke Beuger</p>

<p>D66 Waalre</p>



Motie D66 buslijn 7 raadsbreed aangenomen!

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 5 februari jl heeft D66 een motie 

ingediend over buslijn 7 in Ekenrooi. Zoals al eerder aangegeven , vonden en 

vinden wij het onacceptabel dat er een hele lus uit de route is geknipt. 

Waardoor veel inwoners van Ekenrooi zijn gedupeerd.  

<p>Het doel van de motie richt zich op herstellen van de oude route over de 

Gorlooplaan. Het is mooi en een goed teken dat de hele raad de motie 

ondersteunt. Wethouder Teeven heeft van ons de opdracht meegekregen om een 

maximale inspanning te leveren om deze foute beslissing zo snel mogelijk terug 

te draaien.</p>

<p>De opmerking van de wethouder dat hij geen verwachtingen wilde wekken, baart 

ons wel zorgen. Vooralsnog  gaan wij ervan uit dat de wethouder deze motie 

serieus en voortvarend zal uitvoeren!</p>

<p>Voor de inhoud van de motie <a target="_blank" 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/MotieD66_buslijn_7_Eken

rooi.pdf">klikt u op deze link</a><a target="_blank" 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/MotieD66_buslijn_7_Eken

rooi.pdf"></a></p>

<p>Wij houden u op de hoogte!</p>

<p>D66waalre</p>



Enquete over openingstijden winkels

<b>D66 gaat de mening van de bevolking en de winkeliers in de Kempen over 

wijzigende winkeltijden onderzoeken. Dit naar aanleiding van de initiatiefwet 

van D66 en GroenLinks die gemeenten de vrijheid geeft om zondagopenstelling toe 

te staan. De Tweede Kamer heeft de wet al aangenomen. Binnenkort spreekt de 

Eerste Kamer zich uit over het wetsontwerp. </b><br>

<br>

De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid een initiatiefwet aangenomen van D66

en GroenLinks. In die wet wordt de Winkeltijdenwet aangepast aan de behoefte aan

zich wijzigende koopomstandigheden voor een groot deel van de Nederlandse 

bevolking. Denk hierbij aan beschikbare winkeltijden, veranderende werktijden en

de opkomst van internet als winkelalternatief. De tot nu toe veel problemen 

veroorzakende ‘toerismebepaling’ wordt uit de wet geschrapt. De verwachting is 

dat de behandeling voor de zomer is afgerond. Dat betekent dat de wet per 1 juli

2013 in werking kan treden. Ook in uw gemeente.<br>

<br>

Lokale vrijheid<br>

Het effect van het wetsvoorstel is, dat er geen speciale voorwaarden meer zijn 

om ondernemers de ruimte te geven op zondag open te zijn. Den Haag bemoeit zich 

er dan niet meer mee, de bal ligt bij de gemeente en haar winkeliers. 

Ondernemersorganisaties als VNO-NCW en MKB Nederland zijn blij met de nieuwe 

wet. Zij zijn voor lokale besluitvorming omdat hiermee ‘aangesloten kan worden 

op lokale wensen en behoeften’.<br>

<br>

Peiling<br>

Om zicht te krijgen op wensen en behoeften van onze winkeliers én van onze 

inwoners doen wij daarom nader onderzoek. In Waalre, Heeze-Leende, Valkenswaard 

en Veldhoven vragen we winkelondernemers en inwoners naar hun mening. Dit 

gebeurt door polls op de D66 websites en (straat)gesprekken met inwoners en 

winkeliers.<br>

<br>

Centrale vraag daarbij is:<br>

<b>Mogen winkelondernemers zelf bepalen wanneer zij hun winkel openen?</b><br>

<br>

Hartelijk dank voor uw medewerking!



Waalre niet gediend bij lang slepende bestuurscrisis

<p>De coalitie van GB/AWB, VVD en CDA in Waalre zit in een diepe bestuurscrisis 

nu een belangrijk deel van de gemeenteraad het vertrouwen in wethouder Harry 

Teeven (GB/AWB) heeft opgezegd. D66 wil dat de wethouder direct opstapt omdat 

een groot deel van de gemeenteraad op 5 maart een motie van wantrouwen heeft 

gesteund. Teeven heeft het vertrouwen helemaal verloren nu is gebleken dat onder

zijn verantwoordelijkheid ambtenaren de mogelijkheid hadden om grote aankopen te

doen zonder dat de wethouder daarvan op de hoogte was. Toen hij daarvan wel op 

de hoogte werd gesteld heeft de wethouder verzuimd om het college en 

gemeenteraad te informeren. Hij deed dat pas zo’n 3 maanden later.</p>

<p>Directe aanleiding is de aanschaf van een vuilniswagen om daarmee richting te

geven aan een ‘nieuw en ander afvalstoffenbeleid’ in Waalre. Hiermee is de 

wethouder fors over de schreef gegaan. De gemeenteraad had namelijk nog niet 

besloten over een ander afvalstoffenbeleid. Ook was er geen geld beschikbaar 

gesteld om een uitgaven van ruim 150.000 euro te doen. Dat wethouder Teeven de 

gemeenteraad te laat en in eerste instantie ook onjuist had geïnformeerd geldt 

politiek als een doodzonde.</p>

<p><b>Bekende druppel</b></p>

<p>Het is niet de eerste keer dat de gemeenteraad met deze wethouder zaken in 

conflict komt. Communicatie en afstemming, zowel met het college als de 

gemeenteraad, is bij wethouder Teeven een zwak punt. Nu blijkt dat de wethouder 

niet eens weet wat z’n eigen organisatie doet was de maat vol. Een bedrijf, waar

zonder deugdelijke interne controle zomaar grote uitgaven kunnen worden gedaan, 

loopt grote en onaanvaardbare risico’s.  Opvallend is daarbij dat Teeven wel 

beaamde verantwoordelijk te zijn maar niet wilde toegeven dat hij bestuurlijk 

heeft gefaald. Daarmee is het voor D66, net als de PvdA, coalitiepartij CDA en 

het GB/AWB lid Hans van der Horst, niet meer mogelijk om met hem nog veder te 

gaan.</p>

<p>Omdat de stemming op 5 maart staakten (8 voor en 8 tegen), ‘bungelt’ 

wethouder Teeven en komt de kwestie in april wederom op de agenda. D66 hoopt 

echter dat de coalitie en het college snel beseffen dat deze wethouder niet meer

kan functioneren. Een wethouder die zonder draagvlak en duidelijk mandaat de 

gemeente moet vertegenwoordigen, wordt het ‘lachertje’ van de regio. En dat is 

niet goed voor Waalre.</p>

<p><b>Wat nu?</b></p>

<p>Ondanks het feit dat D66 in de oppositie zit werken wij constructief mee met 

de noodzakelijke hervormingen die ook in Waalre nodig zijn. Die constructieve 

houding zullen wij zeker niet loslaten. Het is net als voor veel andere 

gemeenten zwaar weer en D66 loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid.</p>

<p>Wij steken de hand uit naar andere partijen om mee te blijven denken en 

werken aan een modern Waalre voor de toekomst. Een Waalre waar D66 vertrouwen in

heeft als gemeente waar het goed  wonen en werken is.</p>

<p>Maar het is nu eerst aan de coalitie van GB/AWB, VVD en CDA om de 

bestuurlijke crisis op te lossen. Wij hopen dat zij dit snel en voortvarend 

doen. Op een beschadigd en niet functionerend college zit niemand te 

wachten.</p>

<p>De fractie van D66 waalre</p>



<p>Kees de Zeeuw</p>

<p>Joke Beuger</p>



Nieuwe coalitie Waalre slaat andere weg in

<p><i>Alle winkels mogen open op zondag, meer aandacht voor duurzaamheid</i></p>

<p>Medio april heeft D66 samen met CDA, PvdA en VVD een akkoord bereikt over een

nieuwe coalitie. Door de val van de vorige coalitie van AWB/GB, CDA en VVD was 

er een bestuurlijke crisis ontstaan. </p>

<p>D66 is tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen, die in goede sfeer 

zijn verlopen.</p>

<p>Belangrijkste resultaten zijn dat na aanname van de nieuwe wet in de eerste 

kamer alle winkelondernemers in Waalre de ruimte krijgen op zondag open te gaan,

bij alle gemeentelijke heffingen er een differentiatie komt tussen één- en meer 

persoonshuishoudens, duurzaamheid en ecologie een belangrijk onderdeel wordt van

het beleid, lokale zorg naar wijk- en buurtniveau wordt gebracht en ondermeer 

door particuliere zorg en ZZP’ers zal worden uitgevoerd en de tarieven 

belangrijk gaan dalen.</p>

<p>D66 gaat een wethouder leveren op de programma portefeuille ‘<i>Jeugd, 

Onderwijs, Lokale zorg en Maatschappelijke deelname’</i></p>

<p>Het nieuwe college zal bestaan uit vier parttime wethouders van de 

deelnemende partijen met een totale formatie van 3,2 FTE. Dat betekent 0,5 FTE 

wethouder meer. Dit acht de nieuwe coalitie verdedigbaar, gezien o.a. het vele 

achterstallige werk dat er nog ligt.</p>

<p>De fractie heeft, net als de PvdA fractie, gekozen voor een wethouder van 

buitenaf. Voor D66 is dat Hanneke Balk geworden. Hanneke was voorheen raadslid 

in Cranendonck en daar ook voormalig wethouder. Hanneke is tevens bestuurslid 

van de VNG en VBG. De nieuwe wethouders zijn afgelopen 25 april 

geïnstalleerd.</p>

<p>De fractie van D66, mede namens de wethouder, ziet uit naar een vruchtbare 

samenwerking met de coalitie- en andere partijen om van Waalre in alle opzichten

een krachtige en toekomstbestendige gemeente te maken!</p>

Meer informatie over het <a target="_blank" 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/definitieve_coalitieakk

oord_CDA_D66_PvdA_VVD_apirl_2013.pdf">coalitie programma</a>, de <a 

target="_blank" 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/definitieve_verdeling_w

ethouder_portefeuilles_CDA_D66_PvdA_VVD_april_2013.pdf">portefeuilleverdeling</a

> en <a target="_blank" 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/D66_wethouder.pdf">info

rmatie over de nieuwe wethouder</a><br>

<a target="_blank" 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/uitkomst_onderzoek_wink

eltijden.pdf">Informatie</a> over de winkeltijdenwet en een onderzoek van D66 in

de regio.  

<br>



Onderzoek D66: Winkels open op zondag en winkeliers zelf laten beslissen over 

winkelopening

<p>Een ruime meerderheid van de inwoners van Waalre ziet graag dat op zondag de 

winkels open zijn. Of de winkels ook open gaan op zondag, is iets dat de 

winkelier zelf moet bepalen. Daar moet de gemeente zich niet mee bemoeien. Dat 

zijn de belangrijkste uitkomsten van het grote onderzoek dat D66 in de gemeenten

Waalre, Valkenswaard, Veldhoven en Heeze-Leende heeft gehouden. Het onderzoek is

door D66, samen met onderzoek bureau Isiz, uitgevoerd in de maanden maart en 

april. In totaal zijn bijna 1200 mensen ondervraagd.</p>

<p>In Waalre zijn op drie verschillende dagen inwoners gevraagd naar hun mening 

waarbij 3 vragen zijn gesteld:</p>

<p>−        zou u het prettig vinden als de winkels op zondag open zijn</p>

<p>−        zou u gebruik maken van een eventuele zondagsopening</p>

<p>−        moet de winkelondernemer zelf bepalen wanneer hij open wil.</p>

<p><b>Zondagopening lokaal regelen</b></p>

<p>D66 regio De kempen heeft het onderzoek gedaan in verband met het 

wetsvoorstel dat D66 samen met GroenLinks had ingediend om de openingstijden 

voor winkeliers verder te verruimen. Waarbij niet meer de landelijke overheid 

bepaalt wanneer winkels open mogen maar dat dit lokaal wordt geregeld. Het 

wetsvoorstel is met ruime meerderheid aangenomen in de 2e Kamer en kan ook in de

1e Kamer op brede steun rekenen. Op 28 mei stemt de 1e kamer en is het aan de 

gemeenten in Nederland om hun verordening aan te passen.</p>

<p>Gevraagd naar de mening wie dan moet bepalen of de winkels op zondag wel of 

niet open mogen gaan, vindt 83 % van de Waalrese inwoners dat winkeliers dat 

zelf moeten besluiten. “Daar moet de gemeente zich niet mee bemoeien”, gaven 

veel ondervraagden ook aan.</p>

<p>In het nieuwe coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en PvdA is al afgesproken dat

als de wet wordt aangenomen, in Waalre de winkeliers zelf de ruimte krijgen om 

te bepalen of ze op zondag wel of niet open gaan. Hiermee geeft de coalitie dus 

ook gehoor aan de opvatting van een overgrote meerderheid van de inwoners van 

Waalre.</p>

<p><b>Veel animo voor zondagopening</b></p>

<p>In Waalre gaan veel inwoners gebruik maken van de zondagopening. 72 % van de 

inwoners zegt er zeker gebruik te van gaan maken en 13% zegt dat nooit te zullen

doen. 15% van de ondervraagden weet het nog niet of zal er maar sporadisch 

gebruik van maken. Hieronder nogal wat ouderen die zeggen overdag tijd genoeg te

hebben om boodschappen te doen.</p>

<p>Opvallende cijfers. Immers dat betekent dat ook de mensen die er geen gebruik

van zullen maken (en/of er geen voorstander van zijn) wel vinden dat het de 

winkelier zelf moet zijn die over openstelling beslist.</p>

<p>In het wetsvoorstel is geregeld dat gemeenten in Nederland vanaf 1 juli de 

winkeliers de ruimte kunnen geven op zondag open te gaan. In juni komt de 

zondagopening op de agenda van de gemeenteraad in Waalre zodat de verordening 

nog voor 1 juli kan worden aangepast.</p>



Twee nieuwe fractievertegenwoordigers benoemd bij D66Waalre.

In de raadsvergadering van 17 maart zijn twee nieuwe,  jonge 

fractievertegenwoordigers voor D66Waalre benoemd:

<b> <a 

href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2013/10/w666h666_FlorisScho

ots.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-295" alt="Floris Schoots" 

src="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2013/10/w666h666_FlorisSchoo

ts-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a></b>

 

 

Floris Schoots

 

 

<a style="line-height: 1.5em" 

href="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2013/10/w479h640_PaulKaufma

n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-294" alt="Paul Kaufman" 

src="http://waalre.d66.nl/content/uploads/sites/218/2013/10/w479h640_PaulKaufman

-224x300.jpg" width="224" height="300" /></a>

 

 

 

<b>Paul Kaufman</b>

 

 

Zij zijn beide al enige tijd actief bij ons als fractieondersteuner.

Floris is 33 jaar, geboren en getogen in Eindhoven en ruim 4 jaar woonachtig in 

Waalre.  Samen met zijn vriendin heeft hij twee jonge kinderen, en is  hij 

werkzaam  als Business Manager bij Orion Engineering.

Paul is 24 jaar, geboren en getogen in Waalre, heeft filosofie gestudeerd en is 

druk doende een passende baan te vinden.  Op dit moment is hij campagneleider 

voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 voor D66 De Kempen.

Beide hebben zich intussen gekandideerd voor de kieslijst van D66Waalre voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Om hen de gelegenheid te geven zich 

optimaal voor te bereiden op een eventuele zetel in de gemeenteraad hebben de 

huidige fractievertegenwoordigers Marion Hinderdael en JanWillem Gombert een 

stapje teruggedaan om Floris en Paul de gelegenheid te geven  nog meer politieke



ervaring op te doen in de rol van fractievertegenwoordiger.

Marion en JanWillem blijven, naast hun werk in het bestuur van D66 De Kempen,  

betrokken bij D66 Waalre als fractieondersteuner.

Wij wensen Floris en Paul heel veel succes!

D66Waalre

Kees de Zeeuw

Joke Beuger



Eindelijk sluitende begroting

<p>Voor het eerst sinds 4 jaar sluit de begroting van Waalre zonder de reserves 

aan te spreken. En dat was hard nodig. Immers, door het gevoerde beleid van de 

afgelopen 6 jaar zijn de reserves met zo’n 75% afgenomen. In de 

meerjarenbegroting is al rekening gehouden met de extra bezuinigingen die 

gemeenten de komende jaren nog voor hun kiezen zullen krijgen. Deze zijn alleen 

op te vangen met slimme hervormingen, die de uitgaven beheersbaar maken en de 

noodzakelijke voorzieningen in stand houden. En ook inwoners en verenigingen 

stimuleren tot innoveren en vernieuwen.</p>

<p> <br>

<b>Verantwoording nemen</b><br>

D66 heeft dit voorjaar haar verantwoordelijkheid genomen nadat de oude coalitie 

onder leiding van GB/AWB, na jarenlange stagnatie schipbreuk leed. Te lang en te

veel dossiers blijven liggen terwijl de financiële problemen steeds groter 

werden. Daarmee was de oude coalitie de grootste bedreiging voor een zelfstandig

Waalre.<br>

Samen met de nieuwe coalitie heeft D66 een andere richting ingeslagen. Waarbij 

verantwoord beheer en behoud van de sociale infrastructuur voorop staan. Door de

wijkcentra vol in te gaan zetten bij de decentralisatie van rijkstaken - zoals 

de uitbreiding van de Wmo, de jeugdzorg en participatiewet - slaan we twee 

vliegen in één klap. De overcapaciteit kan beter worden benut, terwijl lokale 

zorg en ondersteuning zoveel mogelijk diep in de wijken wordt georganiseerd. Dat

is belangrijk, want meer dan ooit zal informele zorg en vrijwilligerswerk een 

rol krijgen in de toekomstige samenleving.</p>

<p> <br>

<b>Geen lastenverzwaring, wel hervormen</b><br>

Het automatisme van lastenverzwaring is beëindigd. De gemeentelijke lasten 

liggen in Waalre op gemiddeld niveau en daar mogen ze van D66 blijven. Door te 

hervormen op de sociaal, culturele, sport en jeugd dossiers, kunnen 

noodzakelijke voorzieningen in stand blijven. Jeugd is daarbij meer dan ooit het

speerpunt en gemeentelijke ondersteuning en subsidiëring zal daar op zijn 

gericht. De jarenlange inzet van D66 voor een nieuwe school in Waalre dorp is 

beloond. In 2015 zal daar een moderne, duurzame brede school staan die volop 

kansen biedt en een volledig arrangement aan onze kinderen.</p>

<p><br>

Hervormen gaat niet vanzelf. Van organisaties en verenigingen wordt gevraagd met

nieuwe ideeën te komen. Subsidies zijn geen vanzelfsprekendheid meer, maar zijn 

bedoeld om resultaat- en doelgericht werken te prikkelen. Interactief beleid, 

burgerparticipatie en een goede communicatie horen daarbij.<br></p>

<p><i>Door Kees de Zeeuw, fractievoorzitter en Joke Beuger, raadslid D66</i></p>

<p><i><br></i></p>

<p><i><br></i></p>

<p><i>Dit stuk werd op 23 oktober ook in de Schakel geplaatst als bijdrage van 

D66 aan de begrotingsspecial.</i></p>



Hervorming subsidiebeleid krijgt vorm

<p>D66 heeft samen met de andere coalitiepartijen een verdere stap gezet op 

hervorming van het subsidiebeleid in Waalre. </p>

<p>Nadat al eerder in september het nieuwe subsidiebeleid door de gemeenteraad 

is aangenomen, is eind oktober tijdens de begrotingsbehandeling  een motie 

ingediend om de subsidies voor cultuur, muziek en erfgoedbeleid verder te 

ontschotten. </p>

<p>In deze motie pleiten we ervoor om in de begroting alleen nog over het 

subsidiebeleid en de beoogde doelen en ambities te spreken en niet meer over 

individuele subsidies aan verenigingen en stichtingen. Daarmee doet de 

gemeenteraad wat het moet doen: sturen op hoofdlijnen, vaststellen van de 

beleidskaders en het beschikbare budget. </p>

<p>Hiermee wordt voorkomen dat de gemeenteraad zich teveel op detailniveau 

begeeft. </p>

<p>Tot nu toe praat de gemeenteraad ieder jaar over de individuele subsidie aan 

de harmonie, het museum, Waalres erfgoed en het muziekonderwijs. De 

noodzakelijke samenhang ontbreekt daarbij vaak.</p>

<p><b>Stimuleren van actieve houding</b></p>

<p>In de motie wordt het college opgedragen om samen met de verenigingen en 

stichtingen uitvoering en invulling te geven aan de kaders die de gemeenteraad 

heeft vastgesteld. Door interactief met de verenigingen te praten en te werken 

over hoe de doelen te behalen, kan door het college daarna per vereniging een 

subsidiebedrag worden vastgesteld. In onze ogen stimuleert dit de actieve 

houding en inzet van de verenigingen. </p>

<p>In plaats van hun tijd en aandacht te besteden aan de verschillende 

raadsleden om zoveel mogelijk subsidie te ontvangen, wordt het nu zaak om met 

concrete ideeën en voorstellen te komen richting het college.</p>

<p>D66 is er van overtuigd dat met deze hervorming een betere benutting en 

effect van gemeenschapsgeld kan plaatsvinden. De eerste signalen wijzen daar al 

op. In de gesprekken met de muziekdocenten zijn al slimme ideeën op tafel gelegd

hoe het geld beter kan worden ingezet.</p>

<p><i>Tijdens de raadsvergadering van 5 november wordt over de motie 

gestemd.</i></p>

<p>Download de <a target="_blank" 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/Motie_ontschotting_subs

idie_-_Nov_2013.pdf">Motie ontschotting subsidie</a> (pdf)</p>



Vanzelfsprekendheden maken plaats voor kansen

Voorzitter,<br>

<br>

In de eerste plaats wil ik het college en de ambtelijke organisatie danken voor 

de begroting die nu voorligt. Een duidelijk en leesbaar stuk waar het goed mee 

werken is.<br>

<br>

De begroting voor 2014 is op z’n zachts gezegd een behoorlijke klus geweest. 

Gisteren stormde het een dag in Nederland en dat heeft de gemiddelde Nederlander

gemerkt. Voor gemeenten in Nederland stormt het al wat langer en ook dat zal de 

Nederlander gaan merken. Doorgaan op de oude voet is er niet meer bij.<br>

<br>

D66 is blij dat de begroting voor 2014 gewoon netjes sluit. Zonder kunstgrepen 

zoals in voorgaande jaren en minstens zo belangrijk: de komende bezuinigingen en

ombuigingen die ook Waalre niet zullen passeren zijn er al in meegenomen. Dat 

geeft een stabiele begroting en meerjarenperspectief. Natuurlijk, er kunnen nog 

altijd onverwachte dingen gebeuren, maar het fundament ligt er.<br>

<br>

Met de noodzakelijke hervormingen is nu echt een start gemaakt. 

Vanzelfsprekendheden maken plaats voor kansen. Er is een start gemaakt met een 

lijn waarin burgers, verenigingen en organisaties worden geprikkeld om 

interactief met elkaar, als burgers onderling en samen met de gemeente, te 

zoeken naar wat goed is voor Waalre. Binnen de ruimte die we daarvoor 

beschikbaar hebben.

<br>

Dat geldt natuurlijk ook voor de gemeente zelf. De afslanking van de 

gemeentelijke organisatie begint nu echt vorm te krijgen na de stagnatie van de 

afgelopen periode. Toch gaat het daarbij niet alleen om afslanken, maar vooral 

om slimmer te werken.<br>

<br>

Voorzitter, de eerste resultaten van het overleg met de muziekdocenten is daar 

een mooi voorbeeld van. Door ruimte te geven en op gelijkwaardige basis overleg 

te voeren, ziet het er naar uit dat ondanks een bezuiniging op het 

muziekonderwijs deze wel veel effectiever kan worden ingezet. Ging voorheen 14 

procent op aan overhead en ambtelijke uren, in de jongste contouren is dat 

percentage gedaald naar zo’n 2 procent. 

<br>

Kijk, dat zijn nog eens hervormingen. Wel snijden, maar dan vooral in de 

vetranden en zo weinig mogelijk in het vlees zelf, het muziekvlees in dit geval.

D66 wil nu al richting de twee wethouders mevrouw Balk en de heer Van Dalen haar

waardering uitspreken voor deze weg. Dit is de richting die Waalre nodig heeft. 

We zien dan ook met grote belangstelling het definitieve plan en kunnen bijna 

niet wachten om het in de gemeenteraad te behandelen.<br>

<br>

Maar voorzitter… Ook deze raad zal zich moeten hervormen. Hoe was het ook al 

weer: sturen op hoofdlijnen, de kaders uitzetten en de budgetten vaststellen. En

niet meer blijven zitten op details of allerlei belangen van achterbannen 

proberen veilig te stellen.<br>

<br>

Mede om deze reden dient D66 samen met de partijen van de nieuwe coalitie CDA, 

VVD en PvdA een motie in om anders om te gaan met onze subsidies en het 

subsidiebeleid. Niet meer in de begroting subsidies verdelen over alle 

verenigingen en stichtingen, maar in het vervolg een duidelijk subsidiebeleid, 



met duidelijke doelen en resultaten en een bijbehorend budget. Om daarmee het 

culturele leven in Waalre (in de breedte) te behouden en een 

meerjarenperspectief te geven.

<br>

Met daarbij de opdracht aan het college om samen met de betrokken verenigingen, 

stichtingen en burgers tot een goede invulling en verdeling van de middelen te 

komen. 

<br>

Het zal een proactieve houding stimuleren waarbij ten volle gebruik kan worden 

gemaakt van de creativiteit en ideeën die er zijn in het veld. En de eerste 

uitkomsten rondom het muziek onderwijs tonen dat aan.

<br>

Dit is wat ons betreft ook de weg die we moeten opgaan als het gaat om de lokale

zorg en alle decentralisaties die vanaf 2014 en vooral 2015 op ons af komen. Aan

het college vragen we dan ook om begin 2014 met een plan van aanpak te komen hoe

we over het jaar 2014 de implementatie gaan organiseren. Graag horen we deze 

toezegging van het college.

<br>

Deze weg voorzitter, en dan sluit ik af, is naar de mening van D66 de enige weg 

die leidt naar een duurzame gemeente met een actieve gemeenschap die vanuit de 

eigen kracht en zelfredzaamheid functioneert. Dat is ook de juiste balans. Een 

gemeenteraad die zorgt voor een financieel stabiele gemeente, een college die 

samen met de inwoners zorgt voor een sociale infrastructuur waar we ook in de 

toekomst trots op mogen zijn.<br>

<br>

En dat gaat met horten en stoten of zo u wilt vallen en opstaan, jazeker, maar u

weet het en hebt het gisteren gezien: als het stormt moet je meebewegen, anders 

ben je weg.<br>

<br>

<br>

<i>Deze woorden sprak fractievoorzitter Kees de Zeeuw 29 oktober jl. tegen de 

raad en college tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling.</i>


