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“Financiële zorgen en moeilijke keuzes” dat zou de titel van de kadernota 2019 kunnen zijn die 
vandaag aan ons voorligt. Al bij de begroting voor 2019 was duidelijk, dat er financiële keuzes gemaakt 
moesten worden, om tot een sluitende begroting en meerjarenbegroting te komen. Al dit najaar had u 
met een vooruitziende blik intern de discussie kunnen voeren over te nemen maatregelen en dialoog 
voor korte en lange termijn kunnen aangaan met de vijf O’s. Dat is een gem iste kans. Overigens stellen 
wij voor niet de hele collegeperiode uit te trekken voor de verkenning met de partners, maar daar een 
kortere tijd voor uit te trekken. Bijstellen en aanvullen kan rond de reguliere begrotingsbehandelingen. 
 
Algemeen 
In algemene zin merkt D66 op, dat de kadernota een lijvig document is geworden. Wel zijn de 
wettelijke en niet wettelijke taken aangegeven, maar een heldere lijn wat wel en niet discussieerbaar is, 
is lastig te vinden en zeker voor onze inwoners. De uitdaging ligt om dat in een kort en helder overzicht 
samen te brengen. Ook de term nieuw beleid wordt zo begrijpen we uit de beantwoording van vragen 
gebruikt voor zowel niet beleid als discussiepunten, hier zou een duidelijke splitsing moeten worden 
aangebracht. Verbouw stadskantoor bijvoorbeeld is geen nieuw beleid.  
 
Programma 0: 
D66 is van mening, dat de discussie over de toekomst van de Van Goghkerk/raadskerk en het BVC 
allang tot een besluit had moeten leiden, niet vanuit emotie maar pragmatisch en rationeel. D66 is van 
mening, dat een goed ingerichte en efficiënte raadszaal in het huidige stadhuis(publiekhal) tot 
meerwaarde in ons contact met de inwoners en efficiënter vergaderen leidt. Dat leidt tevens tot een 
opbrengst van de verkoop van de kerk en een structurele kostenreductie. Graag zien we een besluit 
voor het opstellen van de begroting. Benieuwd hoe andere fracties hiertegen aan kijken. 
 
Met betrekking tot de kosten voor de verbouwing gemeentehuis stelt D66 voor uit te gaan van de 
variant Basisplus, dat bespaart €80.000 en om druk te zetten op efficiënt werken de aanpassing van 
het krediet onvoorzien op maximaal 100.000 euro te zetten ook dat bespaart €70.000 euro. 
Met betrekking tot de regionale samenwerking en de verbonden partijen roepen we het college op nog 
kritischer naar de financiële ontwikkelingen en het maatschappelijk effect van die verbonden partijen te 
kijken. D66 is van mening dat conform de nota verbonden partijen behoudens bestemmingsreserves, 
verbonden partijen geen reserves moeten vormen en positieve resultaten terug moeten vloeien naar de 
gemeente. D66 roept het college op daar hun uiterste inzet voor te plegen. 
De keuze voor de extra stijging van de OZB met 14,2% werkt natuurlijk ook in de jaren daarna door. U 
legt dus de rekening bij onze inwoners. D66 vindt dat je daar uiterst voorzichtig mee moet zijn en alleen 
als het echt nodig is en je kan uitleggen waarvoor het dient. D66 roept het college er alles aan te 
doen dit percentage naar beneden te brengen. 
D66 is tevens van mening dat diensten en leges honderd procent dekkend moeten zijn, daar waar dat 
nog het geval is moet er sneller naar toegewerkt worden. 
 
Programma 1 Veiligheid 
Over dit programma kan onze fractie kort zijn, we steunen het voorstel voor de extra BOA zoals al 
eerder aangegeven bij behandeling van het handhavingsprogramma. 
D66 is met betrekking tot het dierenasiel van mening dat alleen voor de wettelijke taken betaald moet 
worden en gaat niet zondermeer akkoord met de extra 15.000 euro voor 2020 en verdere jaren. 
 
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat. 
D66 kan akkoord gaan met het opheffen van de deelvoorziening BON (straatmeubilair en overige). Met 
betrekking tot BON is het raadzaam steeds af te wegen of plannen nu of een jaar later kunnen worden 
opgepakt, echter dit mag de veiligheid niet in gevaar brengen. Ook eens met de voorstellen kleine 
verkeersmaatregelen en het niet doen van onderzoek naar overbodige verkeersborden. 
Ook valt er naar onze mening nog winst te boeken indien we voor het onderhoud van ons groen de 
samenwerking met onze O’s zoeken en slimme oplossingen zoeken. Overigens inzet van chemische 
middelen is voor niet bespreekbaar bij onkruidbestrijding. 
 
Met betrekking tot de parkeertarieven stellen wij voor in het vergunning gebied de eerste twee 
vergunningen gratis te houden en vanaf de derde vergunning deze te verhogen naar 100 euro.  

http://www.d66etten-leur.nl/


  Algemene Beschouwingen kadernota 2019 
Fractie D66 Etten-Leur 

   www.d66etten-leur.nl 
 

 

2 

 

Programma 3 Economie. 
Hierover kunnen we kort zijn, we ondersteunen de plannen om toeristenbelasting in te voeren, wel 
merken we daarbij op, dat in de afgelopen jaren hier al kansen lagen die door de meerderheid 
weggewoven werden, maar nu als inkomsten nodig zijn ineens weer uit de kast gehaald worden. Het 
geld dient wel te dragen aan recreatie en toerisme. 
 
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie. 
Met betrekking tot het niet in 2020 doen van onderzoek naar de West Polderplas, stellen wij het college 
om te kijken, of in kader van een studieopdracht (Avans of ander instelling) dit in 2020 toch niet kan 
worden opgepakt, waarbij integraal naar de mogelijkheden voor versterking wordt gekeken. 
Het verlagen van de voorzieningen voor sportaccommodaties en gymnastiektoestellen mag niet leiden 
tot risico’s. Inzetten op meer zelfwerkzaamheid kan hier mogelijk extra voordeel opleveren, ga hierover 
met de verenigingen in gesprek en zoek creatieve oplossingen en geef de verenigingen meer vrijheid 
om zelf inkomsten te vergaren o.a. door mede gebruik en minder restricties rond reclame. 
 
Programma 6 Sociaal Domein. 
Mantelzorgwaardering (p70) 
Blij met de handhaving van €125 voor 2019. Bij de overweging om in 2020 over te stappen naar een 
nieuw model willen we het volgende meegeven: 
De inzet van mantelzorgers is essentieel voor betrokkenen en de maatschappij. De waardering voor 
hen moet daarom een belangrijk onderwerp blijven. De uitdagingen hierbij zijn te kiezen voor 
vormen van waardering die een hoog rendement geeft en goed aansluit bij de behoeftes en met 
beperkte financiële middelen mogelijk zijn. Hiervoor zijn meerdere voorbeelden in het land beschikbaar 
en roepen wij op om bij de oriëntatie naar een nieuw model de mantelzorgers zelf te betrekken. 
 
Jeugd en WMO 
Voor inwoners die gebruik maken van verschillende voorzieningen (jeugd en WMO) is een vaak 
gehoord probleem dat het moeilijk is om je weg te vinden binnen de mogelijkheden en opties. Voor 
mensen die deze zorg nodig hebben is er nog winst te behalen in persoonlijke ondersteuning in het bos 
van regelingen. Dit aandachtspunt zouden wij meegenomen willen zien in de kadernota. 
Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat verbinding van het sociale, publieke en medische domein tot 
verhoging van kwaliteit en efficiëntie (dus ook kostenreductie) leidt en zouden er continue stappen 
gezet moeten worden in een integrale aanpak.  
 
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu. 
Hartreanimatie (p86) 
Het college maakt de keuze een zeer beperkte bijdrage voor de AED niet te financieren. 
In onze ogen geen goede keuze; het gaat over een afgebakend beperkt bedrag waarbij de inpakt van 
de spreiding van AED’s enorm kan zijn. Concreet een mensenleven. 
Wij vinden dat de gemeente hierin een verantwoording moet blijven houden. Waarbij de al ingezette 
samenwerking met bedrijven mogelijk nog uitgebreid kan worden waardoor de kosten voor de 
gemeente nog lager worden. Het eerder ingezette beleid voor spreiding van AED’s en training van 
inwoners kan niet stopgezet worden. In de afweging hoge impact, beperkte kosten is doorgang 
hiervan in onze ogen essentieel. Graag reactie college en andere fracties. 
 
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 
Hier willen wij graag opmerken, dat het D66 verstandig lijkt de uitgangspunten voor hoogbouw te 
herzien. Willen we een goede balans tussen woningen bouwen en voldoende groen is het verstandig 
niet vast te houden aan maximaal 4 hoog bouwen, maar uit te gaan van goed overleg met de 
omgeving en daar waar dit passend is in de gemeente ook hoger te bouwen. Dan kunnen meer 
(goedkope) woningen gerealiseerd worden, zonder steeds weer extra grond aan te kopen en groen 
hiervoor op te offeren. Graag horen we van ander fracties hoe zij daar tegenaan kijken. 
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