
Algemene Beschouwing D66 Waalre &#8220;Het huis op orde, nu verder met de 

inrichting&#8221;

<em><strong>Algemene beschouwing 10 november 2015</strong></em>

Voor ons ligt de begroting 2016 van de gemeente Waalre. Ik wil in de eerste 

plaats het college en de ambtenaren danken voor het noeste werk dat hiervoor 

ongetwijfeld is verricht. Met – en dat mag best ook gezegd worden – met een 

beperkte ambtelijke bezetting.

Een mooie begroting ook…. die sluit….. niet alleen volgend jaar maar ook in de 

drie jaren daarna. En voorzitter… het is al vele jaren en begrotingen geleden 

dat we dat mochten meemaken.

Deze begroting is ook weer beter leesbaar dan de voorgaande jaren. En ook dat 

mag worden gezegd.

En zijn we nu tevreden? Nou… niet helemaal.. Het mag wel een tikje 

sprankelender… iets meer ambitie uitstralen.

Samen met de huidige wethouder van Financiën heb ik een aantal jaren tegen de 

toenmalige wethouder er op mogen hameren dat de begroting wat scherper mocht, 

met betere prestatie indicatoren ook…. En gelukkig ook maar. Dan hoef ik hem nu 

niet verder uit te leggen wat we bedoelen.

We hebben als Waalre de afgelopen jaren voortvarend de koe bij de horens genomen

en begonnen met de noodzakelijke hervormingen. De financiën zijn zoals gezegd op

orde en er hoeft niet meer extra te worden bezuinigd. Waarmee Waalre een mooi 

voorbeeld kan zijn voor menig collega van u.

Voorzitter… het huis is wel op orde… maar de inrichting is nog niet af…..

We hebben nog een hoop werk te doen en we zitten vol ambities.

De duurzaamheidsagenda… reikhalzend kijken we uit naar waar de raadswerkgroep 

mee gaat komen. Een agenda voor de komende jaren die Waalre echt gaat 

veranderen. Niet met grote megalomane projecten, maar met stappen en stapjes die

iedereen begrijpt en enthousiast kan maken. Op veel terreinen en waar ook 

iedereen - gemeente, burgers en bedrijven – hun steentje aan kunnen bijdragen. 

Niet afdwingen, maar stimuleren en uitdagen.

Ik ga hier niet van alles opnoemen… Dat is altijd onvolledig en bovendien doe je

dan voor je het weet iemand te kort door iets niet te noemen. Maar een ding is 

wel zeker, we zullen als raad en college ook moeten durven te investeren in een 

duurzame toekomst. En in 2016 zullen we daar een start mee moeten maken.

Een ander punt waar we anders mee moeten omgaan, is onze mobiliteit. 

Voorzitter…. het oude model met grote bussen die van ’s ochtends vroeg tot ’s 

avonds laat door ons dorp rijden (soms ook helemaal leeg…) , dat scenario is 

geweest en komt niet meer terug. Niet alleen zijn we onze laatste stukje invloed

op het Openbaar Vervoer kwijt (nu dat bij de provincie ligt), maar het past ook 

niet meer bij de mobiliteitsbehoefte van de toekomst. De toekomst ligt in het 

zoeken naar nieuwe vormen van vervoer en mobiliteit waarbij we de bestaande 

vormen van vervoer zoals OV, buurtbus, collectief vervoer, vraaggericht vervoer,



Uberachtige vormen van vervoer etc, gaan integreren en innoveren naar een nieuwe

vorm. Wij hebben er wel vertrouwen in dat dit kan en hebben daar ook een motie 

over voorbereid.

Hierbij kan ook worden ingespeeld op de zich wijzigende sociale mobiliteit. Ook 

in Waalre blijven steeds meer ouderen thuis wonen. Je ziet het ook aan de 

leegloop van centra zoals het Laar. Het is hier niet anders dan elders. Dat 

betekent ook een andere infrastructuur aan voorzieningen, ondersteuning en 

ontmoeten.

We gaan een multifunctioneel huis van de gemeente bouwen voor de centrale 

activiteiten met een fijnmaziger netwerk van huiskamers en inloopcentra, 

verspreid over ons dorp. En ook daar hebben we slimme mobiliteit bij nodig. 

Zodat we ons geld investeren in mensen en activiteiten en minder in stenen.

Voorzitter… een gemeente zonder gemeenschapszin bestaat niet. Verenigingen, 

cultuur, sport, netwerken, ontmoeten, vrijwilligers en anderen die elkaar 

helpen… Actief burgerschap… het is het cement in onze samenleving. Maar die 

gemeenschapszin kunnen wij hier in dit huis niet maken, dat moeten de mensen in 

de eerste plaats zelf doen.

Dat het kan, hebben we ook gezien afgelopen zaterdag tijdens de W100. Ik heb 100

inwoners van deze gemeente positief en betrokken met elkaar in gesprek gezien 

over hun en onze gemeente en welke kant het op zou kunnen of moeten. En is dat 

het dan… nee natuurlijk niet. Maar waar mensen serieus met elkaar praten, is er 

perspectief.

Wat de gemeente hierbij wel kan doen, is ondersteuning bieden, begeleiden en 

faciliteren. Bij dit soort bijeenkomsten, bij de versterking van het zelf 

organiseren vermogen. De voorgestelde verenigingscontact functionaris kan daar 

een goede rol bij spelen. Wij kijken met belangstelling uit naar de resultaten 

op termijn.

Maar er hoort ook geld bij….. Natuurlijk…. In 2016 geven we bijna 1,5 miljoen 

uit aan sport, cultuur en recreatie. En dat is ruim 10 % meer dan we hier in 

2014 aan hebben uitgegeven. Dus zij die zeggen dat het alleen maar minder wordt,

zitten er helemaal naast.

Voorzitter, het vraagstuk van de vluchtelingen ligt ook in Waalre op tafel. En 

moet ook op tafel liggen. Ook onze gemeente zal z’n steentje moeten bijdragen. 

Accommodaties voor grootschalige noodopvang of een AZC hebben we niet binnen 

onze gemeentegrenzen. Maar dat is op zich niet erg. Immers, er zitten 15.000 

mensen met een tijdelijke verblijfstatus in de huidige AZC’s. Die horen daar 

niet, en deze cijfers zijn een belangrijke reden van het huidige gesleep – ik 

kan het niet anders zeggen – met mensen.

Statushouders horen in een woning zoals ook andere inwoners van ons land. Als 

het ons lukt om als Waalre een tandje bij te zetten, samen met de 

woningbouwcorporaties en andere maatschappelijke partners, en meer statushouders

kunnen huisvesten, schept dat gelijk ook ruimte in de AZC’s en dragen we 

duurzaam bij aan een humane opvang.

Het is onze vurige wens dat de discussie over het asielvraagstuk hier in Waalre 

op een ordelijke wijze kan worden gevoerd. Gisteren - op de dag notabene dat de 



Kristalnacht werd herdacht - vlogen in Steenbergen de stenen door de ramen van 

een vluchtelingen gezin, terwijl de gemeenteraad over dit onderwerp sprak. ….. 

Voorzitter, dat is niet ons Nederland… D66 wil de humaniteit terug in het 

asielvraagstuk, en daar hebben we iedereen bij nodig.

Iedere vluchteling of deze nu permanent mag blijven of tijdelijk hier verblijft,

moet de kans krijgen om zo snel mogelijk te integreren. De taal te leren, een 

opleiding te volgen en te werken. Dat is de beste manier om samen te leven. Daar

ligt ook een rol voor de lokale overheid. Wij hebben daar een motie over 

voorbereid.

En nu we het toch over huisvesting hebben … Ons contigent sociale huurwoningen 

is echt te laag. Dat moet verbeteren. Niet alleen om nieuwkomers te kunnen 

huisvesten maar ook de andere inwoners in Waalre. Want ook zij hebben natuurlijk

net zoveel recht op een geschikte woning.

Na de realisatie van het nieuwe multifunctionele gemeentehuis vervalt straks de 

functie van t Hazzo. Daarmee komt er een groot gebied vrij dat bij uitstek is 

geschikt voor de realisatie van woningbouw. In onze ogen geschikt voor een 

behoorlijk contigent sociale huur en senioren woningen. Waar dan ook een 

ontmoetingsplek kan komen, waar ik eerder over sprak. Ook hier hebben we een 

motie over voorbereid.

Voorzitter, tot slot, vorige week werden we een beetje verrast door een bericht 

in het ED. Het ging over de trouwmogelijkheden in Waalre. Al weer een flink 

aantal jaren geleden – in 2010 om precies te zijn – werd het in Waalre mogelijk 

om overal te kunnen trouwen. Dat was mooi, immers trouwen is een dienst van de 

gemeenten aan de burger. Wij waren toen een van de eerste gemeenten waar dat 

werd ingevoerd. Maar die voorsprong zijn we kwijt. Niet dat het erg is dat je nu

ook in andere gemeenten kunt trouwen waar je wilt…. dat juichen we alleen maar 

toe. Maar wel dat je in Waalre kennelijk nog gebonden bent aan kantoortijden en 

de zaterdag. Dat kan natuurlijk niet meer.

Voorzitter… we zijn er zó van overtuigd dat u dat met ons eens bent, dat we hier

niet eens een motie voor hebben gemaakt. Maar horen wel graag uw toezegging dat 

u in 2016 met een voorstel naar de raad komt om de trouwtijden aan te passen.
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Weer ruimte om te investeren in de toekomst

<strong>Weer ruimte om te investeren in de toekomst</strong>

De hervormingen waarmee Waalre in 2013 is begonnen, beginnen vruchten af te 

werpen. De financiële positie is verbeterd, de zorg en welzijn is op orde, de 

vergroening en duurzaamheid van Waalre gaat vorm krijgen en de 

meerjarenbegroting sluit met mooie cijfers. Waar veel gemeenten nog zuchten en 

piepen onder lopende en nieuwe bezuinigingen, werkt Waalre verder aan haar 

toekomst. Een toekomst als krachtig en zelfstandig Waalre.

Met ingang van 2016 is er weer ruimte om te investeren in een nog betere leef- 

en woonomgeving, dienstverlening, cultuur en sport en duurzaamheid. Tevreden 

constateert D66 dat er vanaf 2016 een ton wordt vrijgemaakt voor een groen en 

duurzaam Waalre. Met de ontwikkeling van een duurzaamheidsagenda worden er nu 

echt stappen gezet. Niet in grote en megalomane projecten maar juist en vooral 

soms kleinschalige toepasbare en behapbare projecten. Gemeente en burgers hebben

daarbij ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Maar samen kun je meer.

<strong>Betere dienstverlening en aandacht voor preventie</strong>

Een goede en slimme dienstverlening is een van de speerpunten van deze coalitie.

De bezuinigingen op de ambtelijke organisatie hebben een wissel getrokken maar 

ook ruimte geschapen voor een andere wijze van werken. Wat kan eenvoudiger, 

klantvriendelijker en vooral ook digitaal. Om dat verder te verbeteren, trekt 

het college hier terecht geld voor uit.

De grote donkere wolk van de decentralisaties die veel gemeenten en burgers 

zagen aankomen op 1 januari van dit jaar, is Waalre voorbij gedreven. Al in 2014

durfde de coalitie te investeren in nieuwe vormen van lokale zorg en 

ondersteuning. De buffer voor het sociale domein die in het coalitieakkoord is 

afgesproken, is nog niet nodig geweest maar zorgt psychologisch wel voor veel 

rust bij medewerkers en burgers. Ja, we moeten de zorg en ondersteuning 

hervormen maar er is als het nodig is geld om die omslag geleidelijk te laten 

verlopen.

Preventie is een belangrijke besparing, dat weten we al jaren. Daarom is sport 

en bewegen voor kinderen ook zo belangrijk. Maar in onze vergrijzende 

samenleving dus ook voor de oudere inwoners. Naast speelvoorzieningen voor de 

jeugd is het voorstel in de kadernota om ‘beweegvoorzieningen voor senioren’ aan

te leggen dan ook een logisch en goed idee.



Begrotingsspecial D66 Waalre &#8220;De Schakel, 28 oktober 2015&#8221;
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Motie openbaar groen 

De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen op 11 november 2014, 
besprekende de Programmabegroting 2015 

Constaterende dat: 

 Waalre bekend staat als groenfontein;  

 Het college het groene karakter van de gemeente Waalre koestert1; 

 Het onderhoud van groen al jaren wordt gestuurd door (te) krappe budgetten1; 

 Vaste planten in openbaar groen kostenbesparend kan zijn2. 

 Omvormen van beplanting naar gras in Waalre afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit.3;  
 Dit onderwerp zich leent voor creatieve ideeën en buiten de kaders denken; 

Overwegende dat: 

 Een groene omgeving de leefbaarheid bevordert, bijdraagt aan het welzijn van mensen en 

dus belangrijk is voor de toekomst; 

 Het groene karakter waar mogelijk wordt versterkt.4 

 Een actievere relatie tussen hemelwaterafvoer en openbaar groen een win-win situatie kan 

opleveren. 

 Het college een duurzaamheidsagenda opstelt in 2015 en een raadswerkgroep 

duurzaamheid van start gaat in 2015. 

 
Verzoekt het college: 

 Met een voorstel te komen welke budgettaire consequenties er zijn als bij het reduceren 

van kosten bij (her)inrichten van groenstroken niet zonder meer “onderhoudsvriendelijke” 
beheergroepen worden toegepast; 

 De mogelijkheden te verkennen om de kwaliteit van het openbaar groen in de kernen van 

Waalre omhoog te brengen. (bijv. fondsenwerving voor bijenlint, actievere relatie 

hemelwaterafvoer, vaste planten); 

 Openbaar groen op te nemen in de duurzaamheidsagenda; 

 De ervaringen van andere gemeenten met betrekking tot alternatieven creatieve 

oplossingen op het gebied van besparingen op openbaar groen te verzamelen (bijv. ‘s-
Hertogenbosch, Vlaardingen, Eindhoven). 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekend door de volgende fracties:, 
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1 reactie-BW-op-de-Algemene-beschouwing-begroting-2015-Raad-4-november-2014-definitief.pdf 
2 Vaste planten in Nederlands openbaar groen (http://documents.plant.wur.nl/ppo/bomen/425.pdf)  
3 Programmabegroting Waalre 2015  
4 Coalitie akkoord 2014-2018 “Samen verder met de kracht van Waalre” 

http://documents.plant.wur.nl/ppo/bomen/425.pdf

