
BEGROTING 2019 VAN DE GEMEENTE VALKENSWAARD
langrijk om aantrekkelijk te blijven voor inwo-
ners en bedrijven. De gemeente en de provin-
cie investeren fors in de bereikbaarheid van 
Valkenswaard. De aanleg van de Westparallel, 
de nulplusmaatregelen en de verkeersmaatre-
gelen Dommelen-Zuid zijn daar de beste 
voorbeelden van. Samen met de provincie 
hebben we de eerste stap gezet met de uit-
werking van de N69-Zuid (Belgische grens – 
aansluiting Westparallel) en een Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV) -verbinding Eind-
hoven – Valkenswaard – België. Ook wordt er 
in 2019 een nieuw fi etsbeleidsplan opgesteld.

Vrije Tijd

In de Toekomstvisie kiezen we voor een veel-
zijdig aanbod aan dag- en verblijfsrecreatie en 
koesteren we onze groene omgeving. Dit 
maakt Valkenswaard een aantrekkelijke plaats 
om te wonen én te bezoeken. 
Het programma De Groote Heide Dommel-
land geeft hier invulling aan. Hierbij kijken we 
naar mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding in 
het buitengebied van Valkenswaard. Dat le-
vert de gemeente meer bezoekers, bestedin-
gen en banen op. Het beschermen van onze 
kwetsbare natuur en het maken duurzame 
keuzes staan daarbij voorop. Eind 2018 wordt 
het Masterplan Groote Heide Dommelland 
aan de raad gepresenteerd. 

Aandacht voor het centrum
De uitstraling en de kwaliteit van de openbare 
ruimte. Het centrum moet weer aantrekkelijk 
worden. Dit is nodig, omdat Valkenswaard 
kampt met leegstand en een terugloop in het 
aantal bezoekers. We doen dat door uitvoe-
ring te geven aan het Masterplan Centrum. 
Na openstelling van de Nieuwe N69 wordt de 
Markt nog verder aangepakt. De openbare 
ruimte zal daardoor levendiger en groener 
ogen. Een fi jne plek om te vertoeven en te 
winkelen!

Winkelcentrum De Belleman
In Dommelen wordt volop gewerkt aan de re-
novatie van het winkelcentrum De Belleman. 
De gemeente heeft het budget én de uitvoe-
ring, helemaal in handen gelegd van Winke-
liersvereniging De Belleman. Zij werken samen 
met Sport- en Ontmoetingscentrum (SOC) De 
Belleman en Stichting Doe mee® met Dom-
melen. We zien dit als een mooi voorbeeld 
van burgerparticipatie.

Welzijn

Ook in Valkenswaard neemt de vergrijzing 
verder toe. Dit zorgt voor toename in de vraag 
naar ondersteuning en een stijging van de 
kosten. Daarom zoeken we actief naar andere 
vormen van ondersteuning. We kijken naar 
een slimmere samenwerking tussen organisa-
ties. En doen bij onze inwoners ook een be-
roep op hun betrokkenheid en zorg voor el-
kaar. Waar we elkaar kunnen helpen in Val-
kenswaard, doen we dat. Daarom werkt de 
gemeente actief mee aan projecten en initia-
tieven in de buurt. Daarbij zijn ook professio-
nals betrokken. 
We willen Valkenswaard toegankelijker ma-
ken voor mensen met een beperking. In 2019 
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Uw woonlasten blijven bijna gelijk

Wethouder Theo Geldens (fi nanciën) namens het college van burgemeester en wethou-
ders: “Het komende jaar werken we hard om het raadsakkoord ‘Koersvast en vernieu-
wend 2018-2022’ en de Toekomstvisie 2030 uit te voeren. Zo zorgen we er samen voor 
dat Valkenswaard er over vier jaar nóg beter voorstaat!” 

Toekomstvisie 2030
De toekomstvisie richt zich op vijf be-
langrijke punten waarmee we verder
bouwen aan Valkenswaard. 

Wonen: We zorgen op korte termijn voor 
huisvesting die aantrekkelijk is voor ou-
deren maar ook zeker voor jongeren. Op 
de middellange termijn zorgen we voor 
huisvesting die past bij jonge (Brainport)
gezinnen.
Werken: De vrijetijdssector én de Brain-
portregio bieden grote kansen voor 
werkgelegenheid en bedrijvigheid. Ook 
Valkenswaard wil daar de vruchten van 
plukken.
Vrije tijd: We geven een impuls aan ver-
blijfsrecreatie en innovatieve leisure. Dat 
levert niet alleen banen op, ze maken van 
Valkenswaard ook een aantrekkelijke 
woonplaats.
Welzijn: Naast onze wettelijke vastge-
stelde taken, zoals de zorg voor ouderen, 
zetten we ons ook in voor verbinding in 
de wijken.
Bestuur & Organisatie: We geven de 
Valkenswaardse gemeenschap optimaal 
de ruimte om initiatieven te nemen en 
ondersteunen waar nodig.  

Samen werken aan de 
toekomst van Valkenswaard

In 2011 is de Toekomstvisie 2030 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Het vormt de lei-
draad voor onze beleidskeuzes voor de toe-
komst. De Toekomstvisie is opgesteld samen 
met de Valkenswaardse samenleving. Waar-
om? Omdat we beleid niet vanuit het ge-
meentehuis achter een bureau bedenken. 
Maar samen met inwoners, bedrijven en ver-
enigingen van Valkenswaard!

Wonen

Werken aan meer woningen
Relatief gezien wordt er nergens in de regio 
zo veel gebouwd als in Eindhoven en Val-
kenswaard! In 2019 blijven we daarom bou-
wen aan woningbouwprojecten die aanslui-
ten op de vraag. We willen starters op de 
woningmarkt in Valkenswaard houden en 
jongeren en jonge gezinnen naar Valkens-
waard halen. Daarmee werken we aan onze 
Toekomstvisie; het tegengaan van wegtrek-
ken van jongeren en het behouden van le-
vendige wijken en sociale samenhang waar 
we trots op zijn. Ook het samen huisvesten 
van jong en oud in ons eigen maatschappelijk 
vastgoed hoort daarbij. 

Duurzaam Valkenswaard
We willen een leefbare omgeving voor hui-
dige én toekomstige generaties. In 2019 
werken we met inwoners, ondernemers en 
organisaties aan een plan van aanpak. On-
dertussen zitten we niet stil. Zo rollen we in 
2019 het regionaal zonnepanelenproject 
‘De Groene Zone’ verder uit om 482 wonin-
gen van zonnepanelen te voorzien. Ook 
verduurzamen we ons eigen vastgoed. Met 
het project ‘Schaapsloop Energieneutraal’ 
stimuleren we bedrijven om energie te be-
sparen en duurzaam op te wekken. De ko-
mende jaren onderzoeken we hoe we wij-
ken tegen 2050 gasloos krijgen.

Werken

Welvaart & werkgelegenheid
In de Toekomstvisie 2030 willen we een lage 
werkloosheid en een goed vestigingsklimaat 
voor bedrijven. Onze inwoners aan werk hel-
pen heeft topprioriteit. Dit doen we op meer-
dere manieren. Zoals door de inzet van onze 
arbeidsmakelaar. Maar ook door te investeren 
in goede bereikbaarheid, in bedrijventerrei-
nen, de regionale economie en via Brainport 
Development. 

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van Valkenswaard is be-

Op deze pagina vindt u meer informatie over de begroting. Op de volgende pagina’s vindt u de 
reacties van de fractievoorzitters van de politieke partijen die in de gemeenteraad van Valkens-
waard vertegenwoordigd zijn. De volledige begroting vindt u op Valkenswaard.nl/begroting

gaan we aan de slag met ons uitvoeringspro-
gramma Toegankelijk Valkenswaard. 

Bij al deze ontwikkelingen staat één ding vast: 
wie ondersteuning nodig heeft, kan daar op 
blijven rekenen.

Bestuur & Organisatie

Valkenswaard Marketing
In 2016 is de stichting Valkenswaard Marke-
ting opgericht, die samenwerkt met VVV en 
Centrummanagement. Doel: Valkenswaard 
beter op de kaart zetten! Geboekte resultaten 
zijn onder andere meer reclame voor Valkens-
waardse evenementen in de regio en het ont-
wikkelen van nieuwe evenementen. Zoals de 
succesvolle Wandelweek!

Omgevingswet 
Zoals in onze Toekomstvisie staat, vinden we 
het belangrijk dat beleid met inwoners, bedrij-
ven en organisaties tot stand komt. Dat doen 
we al zoveel mogelijk. Met de komst van de 
Omgevingswet wil de overheid minder regels 
en meer ruimte voor initiatieven op het gebied 
van ruimtelijke ontwikkeling. Zodat het straks 
bijvoorbeeld gemakkelijker is om ook als in-
woner, bouwprojecten te starten. 

Dat vraag nogal wat, ook van de gemeente. 
Op dit moment halen we daarom bij inwoners 
en samenwerkingspartners ideeën en oplos-
singen op voor onze Omgevingsvisie. De visie 
vormt de leidraad voor het Omgevingsplan. 
De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan la-
ten straks zien waar we voor staan en welke 
ruimte we bieden aan inwoners en partners. 
Daar waar we kansen zien om goede (ruimte-
lijke) ontwikkelingen te faciliteren, gaan we 
experimenteren!



Henk Jonkers (PvdA): Valkenswaard dat zijn wij samen
Het is over het algemeen goed wonen 
en leven in Valkenswaard. Toch zijn er 
groepen die niet profi teren van econo-
mische groei en welvaart. Helaas lukt 
het niet iedereen om een baan te vinden 
of uit de schulden te komen. Er wordt 
nog steeds een groot beroep gedaan op 
(jeugd)zorg en het vinden van een be-
taalbare woning blijft erg lastig
Als gemeente krijgen we vanuit de rijks-
overheid niet alleen steeds meer taken 
en verantwoordelijkheden, maar ook de 
rekening. De zorg voor onze inwoners 
heeft daardoor de laatste jaren een gro-
te stempel gedrukt op onze fi nanciën. 
De meest lastig te beheersen tak binnen 
de zorg is de jeugdzorg. De zorg is toe-
gankelijker geworden, de gemeente is 
immers dichterbij. We moeten daarom 
inzetten op preventie en vroegsigna-

lering. Als we eerder helpen is dat niet 
alleen prettig voor het gezin of de jon-
gere. We voorkomen zo ook dure speci-
alistische kosten later. 
De PvdA wil meer aandacht voor zzp-
ers en werkenden met een laag loon. 
Om te beginnen willen we ervoor zor-
gen dat mensen die de huishoudelijke 
hulp verzorgen in onze gemeente een 
fatsoenlijk salaris ontvangen. Maar ook 
aandacht voor de zzp-er. Uit onderzoek 
blijkt dat 30% van de inwoners met 
armoede een zzp-er te zijn. We willen 
deze groep actiever in beeld krijgen, 
zodat we ze kunnen helpen en infor-
meren over de mogelijkheden die onze 
gemeente heeft.
Het is belangrijk dat jongeren en jonge 
gezinnen in Valkenswaard blijven wo-
nen. De PvdA wil meer ruimte geven 

Bram Bots (H&G): De juiste koers voor Valkenswaard
De programmabegroting 2019 is de eer-
ste begroting van de nieuwe coalitie en 
de nieuwe wethouder van Financiën! En 
hoewel de fi nanciële bandbreedte smal is 
voor 2019 kunnen we als H&G en Val-
kenswaard trots zijn op deze begroting.
H&G is trots dat het college de lasten 
voor de inwoners gelijk heeft kunnen 
houden. Het college is erin geslaagd om 
de spaarpotjes die we hebben opge-
bouwd eerst op te maken, voor we onze 
inwoners om een hogere bijdrage vragen. 
Chapeau! Daar waar andere gemeenten 
met de hoge uitgaven van Jeugdzorg en 
WMO naar verhoging van de OZB grij-
pen doet Valkenswaard dit bewust niet.
Een belangrijk deel van onze begroting 
wordt gereserveerd voor het sociale do-
mein. De WMO en Jeugdzorg zijn the-
ma’s die mensen raken, sterker nog het 

zijn belangrijke voorzieningen voor onze 
inwoners die daar in veel gevallen ook 
nog eens afhankelijk van zijn. We dienen 
als gemeente de regie te voeren en dat is 
soms lastig. Het richten op preventie in 
plaats van aanpakken van de gevolgen 
dient hierbij wat ons betreft leidend te 
zijn. 
We willen als Valkenswaard de komende 
jaren inzetten op het aantrekken van jon-
geren en jonge gezinnen. Het is belang-
rijk om dan ook iets te bieden te hebben: 
goede voorzieningen om te sporten, re-
creëren en te consumeren. De investerin-
gen in de nieuwe atletiekbaan, de nieuw 
te bouwen sporthal, het centrum en onze 
natuur zijn hierin belangrijk. Wel dienen 
de investeringen op het gebied van de 
leisure in balans te zijn met de leefbaar-
heid van de bewoners van het gebied. 
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Fractievoorzitter Henk Jonkers

Deze voorstellen diende H&G met suc-
ces in:
•  Een steuntje in de rug voor chronisch 

zieken en gehandicapten.
•  Handhaven van de afspraken ten 

aanzien van de verkeersmaatregelen 
Dommelen-Zuid

•  Creëren van meer blauwe zones in het 
centrum om het centrum aantrekkelij-
ker te maken en de parkeerdruk rond-
om het centrum te verminderen

•  Realisatie hondenspeelweide Waran-
de

• Opknappen van de Grote Meer
•  Gratis inleveren van groenafval op de 

milieustraat
•  Het strenger controleren en hoger be-

boeten van sluikstorten
•  Creëren van wandelpaden in het 

Keersopdal

Rikkert Visser (VVD): Tevreden, niet blij
De Valkenswaardse VVD is niet blij, 
maar wel tevreden met de vastgestelde 
begroting voor 2019 tot 2022. Tevre-
den, omdat de al ruim 8 jaar zittende co-
alitie voor het eerst geen wensbegroting 
heeft gemaakt, waardoor steeds forse 
tegenvallers moesten worden wegge-
poetst, maar de reële kosten heeft ge-
boekt. Dat er in 2019 een tekort van 
een ½ % ontstaat die uit de Algemene 
Reserves moet komen, hebben wij liever 
dan steeds achteraf moeten bijstellen.
Tijdens de behandeling zijn 2 van onze 3 
uitgangspunten tijdens de verkiezingen, 
Wonen en Duurzaamheid, voldoende 
aan bod gekomen, met een voor De 
Valkenswaardse VVD zeer acceptabel 
resultaat.

Ons derde punt, CityMarketing en het 

afschaffen van de reclamebelasting 
krijgt nog steeds onvoldoende draag-
vlak. Intussen is ook H&G overtuigd 
van het feit dat VVV, Marketing Val-
kenswaard en Centrum Management 
moeten fuseren, dat dit effi ciënter en 
effectiever moet en dat de organisaties 
nu veel te ver buiten het zicht van de 
gemeenteraad werken, terwijl toerisme 
en recreatie van groot belang zijn voor 
Valkenswaard.

Vreemd genoeg blijkt weer eens dat 
de lokale partijen Samen voor Valkens-
waard en Lokaal Valkenswaard veel te 
sterk naar binnen gericht zijn en op deze 
manier Valkenswaard een zeer slechte 
dienst bewijzen. Ironisch genoeg zijn 
het trouwens overal de lokalen die de 
zelfstandigheid van kleinere gemeenten 

om die reden de das om doen.
Al met al heeft De Valkenswaardse VVD 
voldoende vertrouwen in de fi nanciële 
plannen van dit college, deze coalitie, 
met één kanttekening: tijdens de verga-
dering gaven wij al aan dat er op het So-
ciaal Domein onvoldoende gepresteerd 
wordt. Geen enkel concreet plan om de 
tekorten terug te dringen, men gebruikt 
twijfeltaal en sprak vooral veel hoop uit, 
dat het misschien zou gaan lukken. Een 
college moet echter optreden, actie on-
dernemen, daadkrachtig zijn, zeker ook 
op een moeilijk dossier.

Wij delen de hoop, maar hebben geen 
enkel vertrouwen dat het met deze in-
steek gaat lukken structuur aan te bren-
gen in de kosten van het Sociaal Do-
mein.Fractievoorzitter Rikkert Visser

Fractievoorzitter Bram Bots

aan inwoners om hun eigen woonwens 
te realiseren door middel van Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap. Het is 
bewezen dat dit leidt tot mooie en be-
taalbare woningen. Jongeren willen we 
de kans bieden dit te doen aan de Ba-
rentszstraat.
We investeren is het duurzaam maken 
van nieuwe, maar vooral bestaande wo-
ningen. Niet alleen regelingen voor par-
ticulieren, maar juist ook voor huurders. 
Met goede isolatie, zonnepanelen waar 
de hele straat van profi teert en goed-
kope ‘groene’ leges zorgen we dat de 
energierekening omlaag kan.

We gaan voor een Valkenswaard waar 
iedereen goed kan wonen en leven. En 
dit alles doen we niet alleen, maar sa-
men.
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Peter van Steensel (Valkenswaard Lokaal): College wakker worden en wakker blijven!
Donderdag 1 november heeft de ge-
meenteraad van Valkenswaard de be-
groting voor 2019 vastgesteld. Dat ging 
niet zo maar even.
Het voorliggende voorstel liet voor 
2019 een tekort zien op de begroting 
van  423.000,- euro. Los van dit tekort 
is de algemene reserve de afgelopen 8 
jaren gestaag terug gelopen. Dat ont-
neemt de gemeente de mogelijkheid 
om nieuwe ontwikkelingen te doen.
Het werd en is dan ook tijd dat de raads-
leden even wakker geschud worden en 
zich realiseren dat “cadeautjes”  zoals 
vorig jaar NIET meer uitgedeeld kunnen 
worden. Dat begint bij de gemeente-
raad die in haar beslissingen beter op de 
centen gelet moet worden en het col-
lege meer dan ooit alert dient te blijven 
op haar uitvoeringstaken. Immers in de 

slechte economische tijden heeft Val-
kenswaard behoorlijk geïnvesteerd en 
in goede tjjden zal gespaard dienen te 
worden voor aanstaande minder goede 
tijden. 
Valkenswaard Lokaal heeft de raads-
leden opgeroepen om zuiniger met de 
algemene reserves om te gaan en alleen 
hier een greep uit te doen wanneer een 
uitgave Onvoorzien, Onvermijdbaar en 
Onuitstelbaar. Dit voorstel is aangeno-
men en helaas zijn nog niet alle raads-
leden en partijen hiervan overtuigd. 
HenG, PvdA en de heer Visser van de 
VVD dienen blijkbaar nog overtuigd te 
worden.
De hoge ambities zijn me de huidige fi -
nanciële middelen niet waar te maken 
in combinatie met grote onzekerheden 
in de nabije toekomst. De belangrijkste 

is wel de kosten voor het sociaal do-
mein. Een oudere gemiddelde leeftijd 
in  Valkenswaard zal leiden tot hogere 
zorgkosten. De jeugd is de toekomst en 
die jeugd verdient onze goede zorgen 
zodat ze ook een werkbare goede toe-
komst tegemoet kunnen treden.
Even minder aan stenen besteden en 
meer aan de zorg voor onze inwoners.
Dat betekent ook dat er vooralsnog 
meer geld nodig zal zijn voor de belang-
rijke zorg voor onze inwoners. In dat 
kader hebben HenG VVD, SvV, VV en 
Valkenswaard Lokaal de handen in el-
kaar gestoken om de chronisch zieken 
enigszins te ondersteunen. Dit door hen 
in afwachting van de defi nitieve resul-
taten van de zogenaamde draagkracht-
regeling met 100 euro te ondersteunen 
in  2019.Fractievoorzitter Peter van Steensel

Fred Emmerik (Samen voor Valkenswaard): Hoe goed staan we ervoor?
Laat ik aangeven, dat Valkenswaard 
het fi nancieel nog redelijk goed doet. 
De lasten voor de inwoners zijn enigs-
zins verhoogd. Dit door de prijsindex 
die men hanteert bij lokale belastingen. 
Weliswaar iets meer dan vorig jaar, 
maar goed. En toch stemden wij tegen 
de begroting. Waarom? 

Het gaat om de keuzes die je maakt EN 
waar je dan het geld vandaan haalt. Het 
college vond meer dan 2 miljoen Euro 
in allerlei potjes en vult daarmee de re-
serves aan. Voor het eerst, voor zover ik 
weet, wordt geld (4,5 ton) uit een bou-
wexploitatie gehaald (Lage Heide), om-
dat dit project in de toekomst misschien 
geld oplevert. Maar ondanks die extra 
fi nanciën, komen we toch weer ruim 4 
ton te kort. En we moeten nog enkele 

uitgaven verwerken. 
Conclusie: ons  huishoudboekje is ge-
woon niet op orde. 

Samen voor Valkenswaard hoopte dat 
het college betere keuzes zou maken. 
Bijvoorbeeld ook voor de Jeugdwet en 
de Wmo. Het college wil budgetpla-
fonds invoeren om de kosten te druk-
ken. Maar als dit betekent dat sommi-
gen (nog) niet in aanmerking komen 
voor hulp, dan maken wij liever andere 
keuzes. Dan maar geen fi etspad. Of doe 
eens boekenonderzoek naar de winsten 
van zorgaanbieders. 

Is het alleen maar kommer en kwel? 
Nee hoor. Chronisch zieken met inkom-
sten net boven het bijstandsniveau ont-
vangen 100 Euro als tegemoetkoming. 

We steunden een initiatief om paal en 
perk te stellen aan het doen van grepen 
uit de algemene reserves. Op ons ver-
zoek is een aangepast besluit genomen 
m.b.t. meer woningbouw in Borkel en 
Schaft. Wij kregen brede steun om leeg-
komende agrarische bedrijven in Borkel 
niet langer meer alleen aan te bieden 
aan paardenhandel of -sport, maar ac-
tief te zoeken naar recreatieve over-
nachtingsmogelijkheden. En steun kre-
gen we uit de ondernemerswereld, de 
gemeenteraad en het college voor ons 
idee om een locatie in te richten om kin-
deren te voeden, te verschonen inclusief 
toilet voor ALLE bezoekers. 

Wil je hier trouwens meer van zien, kijk 
dan even op onze website (nieuws) 
voor foto’s!Fractievoorzitter Fred Emmerik

Jan Kerkhoff (Vitaal Valkenswaard): Programmabegroting 2019, het lijkt beter dan het is
Vol ambitie etaleert het gemeentebe-
stuur Valkenswaard de begroting 2019-
2022  en noemt deze: Begroting in één 
oogopslag. In één oogopslag zien wij 
ook dat de uitgavenkant gelijk is aan 
de inkomstenkant. Echter de schijn be-
driegt, willen wij stellen. Men gebruikt 
de Algemene Reserve vooraf –circa 1 
miljoen– om gaten te dichten en rea-
liseert enkele bezuinigingen waarvan 
moet worden afgewacht of het echte 
bezuinigingen zijn. Vitaal Valkenswaard 
is tegen deze methodiek van verlies 
minimaliseren. Tevens worden enkele 
belangrijke projecten genoemd, die ont-
wikkeld moeten worden in de komende 
jaren. De kosten voor deze ontwikkelin-
gen worden nauwelijks benoemd. Het 
betreft projecten als: Duurzaamheid, 
Groote Heide/ Dommelland, Omge-

vingswet, Toegankelijkheid.
In deze  visie op de toekomst noemt 
men de onderdelen:
•  Wonen met accent op huisvesting 

voor jongeren zonder dat wijziging 
t.a.v. de bizar hoge grondprijs in on-
ze gemeente wordt doorgevoerd. Wij 
missen ook een visie op de ontwikke-
ling van een gevarieerd woonaanbod 
voor diverse leeftijdsgroepen.

•  Onderzoeken leren dat Valkens-
waard  nauwelijks ‘profi teert’ van de 
vrijetijdssector en Brainport in verge-
lijking met andere gemeenten. Wel-
ke inspanning wil de gemeente doen 
voor het vergroten  van de werkgele-
genheid waardoor Valkenswaard een 
aantrekkelijke gemeente wordt voor 
werkzoekenden en bedrijven?

•  Met betrekking tot Welzijn benoemt 

men de wettelijke vastgestelde taken 
zoals zorg voor ouderen maar er zijn 
extra inspanningen en uitgaven nood-
zakelijk zijn  i.v.m. de toenemende 
zorgvraag -vooral Jeugdzorg- en de 
vergrijzing.

•  Bestuur en organisatie: Een nota Bur-
gerkracht vraagt om een daadkrachti-
ge uitwerking en doelstellingen, waar-
bij bedragen worden benoemd die 
in de begroting zijn opgenomen. Dit 
missen wij.

De Ambitie is groot maar de realiteit is 
anders, of sluiten wij onze ogen daar-
voor? Deze begroting raakt de burgers 
in Valkenswaard met betrekking tot hun 
kwaliteit van leven en vertrouwen dat er 
echt wat gebeurt in Valkenswaard. Dat 
vertrouwen wordt zeker bij zorgvragen-Fractievoorzitter Jan Kerkhoff
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Davey Gerlings (CDA): Er zit enorm veel kracht in Valkenswaard
Het college er is er in geslaagd om de 
meerjarenbegroting sluitend te maken 
en daarbij ook de spaarpot van de ge-
meente te sterken. Op deze pagina’s kan 
iedereen zien dat we als gemeente een 
verantwoord fi nancieel beleid neerzet-
ten. Die communicatie naar inwoners is 
voor het CDA zó belangrijk! Daar doen 
we het met zijn allen voor. Alles aan deze 
begroting ademt eigenlijk wat we als ge-
meenteraad willen uitstralen: we zitten 
er voor de inwoners van ons prachtige 
dorp en pakken dingen gezamenlijk op.
Er zit enorm veel kracht in Valkens-
waard! Dat heeft het CDA Valkens-
waard willen benadrukken tijdens de 
begrotingsbehandeling. Die kracht zit 
hem wat het CDA betreft in onze inwo-
ners, onze mantelzorgers, onze vrijwilli-
gers, onze werknemers, onze bezoekers 
en onze ondernemers. De fi nanciële si-
tuatie van onze gemeente vraagt sim-
pelweg ook om een gezamenlijke aan-

pak. We hebben die kracht nodig! Het 
CDA vindt dat we die kracht ook écht 
moeten koesteren. 
Het CDA Valkenswaard heeft accenten 
in de begroting willen leggen, middels 
amendementen en moties, om nog 
meer gebruik te maken van deze kracht 
van Valkenswaard.

Aangenomen CDA-amendementen:
•  Jaarlijks bouwen in Borkel en Schaft!
•  Samenwerken aan vergroening: aan-

sluiting bij Operatie Steenbreek.
•  Samenwerken aan biodiversiteit: sti-

muleren van bloemrijke bermen en 
akkerranden.  

Aangenomen CDA-moties:
•  Waardeer onze vrijwilligers, mantel-

zorgers en verenigingen! Het CDA wil 
handen af van de waarderingssubsi-
dies en vrijstelling van sollicitatieplicht 
voor 60+ers die structureel vrijwilli-

gerswerk of mantelzorg verrichten. 
•  Het CDA wil stoppen met de dure 

jacht op snippergroen.
•  Het CDA wil méér trots op het Val-

kenswaards centrum door een half-
jaarlijkse update van successen.

•  Het CDA wil een onderzoek hoe we 
startende ondernemers kunnen bin-
den aan ons centrum.

•  Het CDA wil tweemaal per jaar een 
thema uitdiepen binnen het sociaal 
domein voor meer grip op kwaliteit en 
kosten. 

Samen met onze inwoners, mantelzor-
gers, vrijwilligers, werknemers, bezoe-
kers en ondernemers zetten we Val-
kenswaard echt op de kaart. De wijze 
waarop dat gebeurt: in gezamenlijkheid 
en met gepaste trots, maar ook met een 
verantwoord financieel beleid, stemt 
onze CDA fractie enorm positief over de 
toekomst van Valkenswaard, Domme-
len en Borkel & Schaft.Fractievoorzitter Davey Gerlings

Pieter van Rijswijk (D’66): D66 blijft waakzaam!
Op donderdag 1 november  is de pro-
gramma begroting voor 2019-2022 
door de gemeenteraad behandeld. D66 
heeft tegen de begroting gestemd. 
Waarom zult u zich afvragen? Omdat 
D66 een duidelijk signaal wil afgeven. 
Omdat D66 zich  zorgen maakt over de 
fi nanciële toekomst van de gemeente 
Valkenswaard en omdat D66 bezorgd 
is over de continuïteit van de kwaliteit 
van de  zorg voor onze mede inwoners, 
jongeren, ouderen en gezinnen, die 
door de gemeente ondersteund wor-
den in hun dagelijks leven. Zij het via de 
WMO, de jeugdzorg of anderszins. 

Om de begroting voor 2019 sluitend 
te krijgen is een beroep gedaan op de 
reserves en ook voor de jaren daarop 
voorziet D66 een greep in de – snel 
slinkende- reserves. Daarnaast is ge-

bleken dat het huidige bestuur van de 
gemeente Valkenswaard en de haar 
ondersteunende partijen volharden in 
het willen blijven uitgeven van veel geld 
voor projecten zoals de Grote Heide en 
het Dommelland,  waarbij het maar de 
vraag is of het echt de plaatselijke eco-
nomie ten goede zal komen.  Ook de 
aangekondigde bezuinigingen zullen 
vermoedelijk - naar goede gewoonte-  
door dit bestuur niet gerealiseerd wor-
den. Al met al worden een aantal zaken 
in de begroting 2019- 2022 naar de 
mening van D66 nog steeds rooskleu-
riger voorgesteld dan de werkelijkheid 
zal zijn 
In Valkenswaard mogen we gelukkig 
weer volop bouwen. Het zal echter nog 
jaren duren voor aleer de huidige tekor-
ten op de woningmarkt zijn ingelopen. 
Vooral  betaalbare huur- en koopwo-

ningen zullen schaars blijven, wat het 
moeilijker maakt voor Valkenswaard om 
jongeren en jonge gezinnen aan zich te 
binden.  Borkel en Schaft verdient extra 
aandacht om de levendigheid te behou-
den.
De leegstand in het centrum zal voor-
lopig voortduren als er geen drastische 
maatregelen worden genomen en het 
huidige bestuur het l aan de “markt” 
overlaat.
D66 is er van overtuigd  dat het colle-
ge en de coalitiepartijen het beste voor 
de toekomst met Valkenswaard voor 
hebben. We verschillen echter zeer over 
de wijze waarop we deze toekomst in 
moeten gaan. 
D66  zal zich kritisch en opbouwend op 
blijven stellen. Behoud van kwalitatief 
goede en gevarieerde  voorzieningen 
staat bij D66 voorop. Fractievoorzitter Pieter van Rijswijk

den minder als wij recent in Eindhovens 
Dagblad lezen dat een budgetplafond 
voor zorg -lees bezuiniging- wordt in-
gevoerd terwijl wethouder Theus een 

dergelijke methode enige maanden ge-
leden afwees. Echter het kan niet eens 
want de WMO en de Jeugdwet kennen 
een wettelijke open eind regeling, ter-

wijl de gemeente tevens een Zorgplicht 
heeft.
Vitaal Valkenswaard vindt deze begro-
ting een document met vage bewoor-

dingen  en algemene, globale begroting 
cijfers. Mede op grond hiervan heeft 
Vitaal Valkenswaard tegen deze begro-
ting gestemd.


