ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2011
Wie betaalt de crisis?
Met bovenstaande vraag willen wij de Algemene Beschouwingen over de
begroting 2011 beginnen. Zoals we ook al aangaven in de beschouwingen over
de voorjaarsnota zijn de inwoners van Venray op velerlei manier degenen die
het gelag betalen.
Met het nu ontstane minderheidskabinet is ons land een koude, gure, rechtse
weg ingeslagen die voor veel mensen in Venray inhoudt dat zij niet alleen het
gelag van de gemeente betalen, maar ook dat van de rijksoverheid. Dat
betekent dus dat men de rekening 2x gepresenteerd krijgt. En dat terwijl deze
mensen niet schuldig zijn aan de crisis.
Dat marktwerking niet heeft gebracht wat men er van verwachtte, is
inmiddels wel duidelijk.
Wij hoopten dat men hier op allerlei gebied wat van zou leren, maar dat is
gezien de huidige ontwikkelingen helaas niet het geval.
De programmabegroting voor Venray heeft helaas weinig verrassingen tov. de
voorjaarsnota. Het is wel duidelijk dat de opmerkingen/vragen van de
oppositiepartijen niet van belang zijn voor dit college. De arrogantie van de
macht regeert en een fraai staaltje daarvan hebben we al mogen meemaken in
de discussie over de aanbesteding van het oud papier.
Dit doet het ergste vrezen voor de toekomst.

Thema 1 Venray kijkt over grenzen
Op het gebied van Veiligheid worden de nodige zaken vermeld. Het lijkt een
van de speerpunten van dit college. Wat ons opvalt, is dat er weinig gedaan
wordt aan preventie van ontsporend gedrag bij jongeren. Uit diverse
onderzoeken en studies blijkt steeds weer opnieuw dat voorkomen beter is als
genezen. Wij vinden het jammer dat dit onderdeel te weinig naar voren komt,
terwijl ook daar (letterlijke) winst is te behalen.
1. Kan het college aangeven waarom men niet inzet op preventie?
Wij begrijpen goed het nut en de noodzaak om op regionaal niveau samen te
werken. Wij begrijpen alleen niet zo goed waarom dat zo duur moet zijn. Er
gaat in regionale samenwerking een hoop geld om dat niet of nauwelijks te
controleren is op een democratische manier. Ook de besluitvorming in veel
van deze organen gaat buiten democratische controle om. De effecten van
deze samenwerking zijn ook niet altijd goed zichtbaar of merkbaar, ook al
wordt er zo hoog over opgegeven.
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2. Wij willen het college vragen of wij 1 – 2 keer per jaar een overzicht
kunnen krijgen van de bezochte bijeenkomsten en de daar
besproken onderwerpen en genomen besluiten?
3. Wij willen ook graag van andere fracties weten wat zij van dit
voorstel vinden?
Elk jaar lezen we de opmerking dat er ook gekeken moet worden naar de regio
Eindhoven.
We komen het echter nooit tegen als samenwerkingsverband.
4. We willen graag weten of er op enig gebied wordt samengewerkt?
Als dit niet zo is, wat is dan de reden daarvoor en is het dan niet
beter om het maar gewoon niet meer te vermelden?
Een van de bezuinigingsvoorstellen bij dit thema zijn de fractiebudgetten.
Het lijkt ons verstandig om daarbij ook de bedragen te betrekken die op de
rekeningen bij alle partijen staan en die ook terug te laten storten. Bij de
dorpsraden wordt ook een flinke greep in de spaarpot gedaan, dat kan bij de
fracties ook. In de beschouwingen van de voorjaarsnota staat te lezen dat alle
fracties vinden dat ze ook moeten inleveren, dus hier is hun kans. Dit levert
in elk geval eenmalig ongeveer 100.000 euro op.
Wij hadden al begrepen dat het college niet van plan is om de vergoedingen
voor raadsleden te verlagen. In het kader van deze bezuinigingen vinden wij
echter dat dit een passend voorstel is en stellen voor om zelf het initiatief tot
verlaging van de raadsvergoedingen te nemen. Te denken valt aan een
verlaging van 10%, dit levert per jaar structureel ongeveer 35.000 euro op.
5. Is het college voornemens deze twee voorstellen over te nemen?
6. Wat vinden de andere fracties hiervan?

Thema 3 Venray laat je leven
Adembenemend zijn de voorgestelde plannen voor dit thema. De titel kan
beter veranderd worden in: Venray heeft je in een houdgreep.
Er zijn forse bezuinigingen gepland op enkele grote organisaties. Los van het
feit dat wij er van gruwen dat kunst en cultuur op deze manier uitgehold
worden, vragen we ons af of de gevolgen van deze bezuinigingen zijn
doordacht?
Waarschijnlijk zullen mensen die er gebruik van willen maken fors meer gaan
betalen, waardoor voor een grote groep mensen een bezoek aan de
schouwburg of de muziekles van hun kind onbetaalbaar gaat worden.
Landelijk wordt gevreesd dat ongeveer 1/3 deel van de bibliotheekfilialen zal
verdwijnen als gevolg van de bezuinigingen. U kunt zich wel voorstellen wat
deze kaalslag zal betekenen voor de kleinere filialen, ook in onze gemeente.
Het merkwaardige is dat aan de ene kant fors wordt ingezet op verbetering
van taal- en leesvaardigheden en dat aan de andere kant een organisatie die
hier een belangrijke rol in speelt zo wordt gekort dat ze vestigingen moeten
sluiten.
Wij kunnen met de voorgestelde bezuinigingen op deze manier niet akkoord
gaan.
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Inmiddels heeft het Kunstencentrum een zeer behoorlijk plan ingediend,
waarvan wij vinden dat ze de tijd moeten krijgen om dit te ontwikkelen.
7. Is het college van plan om het Kunstencentrum deze tijd te geven?
8. Is het college van plan om dit ook voor de schouwburg en
bibliotheek te doen?
De bezuinigingen op de Klankbordgroep WMO zijn bij meerdere partijen in het
verkeerde keelgat geschoten. We zullen u niet verbazen als we zeggen dat deze
bezuiniging echt niet kan en vragen dan ook om dit terug te draaien.
9. Is het college met ons dat deze bezuiniging teruggedraaid kan
worden? Zo nee, waarom niet?
Wij maken ons zorgen over de ontwikkelingen rondom het Werkplein. We
vernamen dat er nu al twee gemeenten zijn afgehaakt en dat de overigen ook
niet staan te trappelen van ongeduld om mee te mogen doen.
10. Kan het college aangeven hoe de stand van zaken is?
11. Hoe gaat de ontwikkeling verder nu er twee partners
zijn afgehaakt?
12. Wat is hiervan de consequentie voor werkzoekenden?

Thema 4 Venray bruist
Inmiddels is het centrum helemaal op de schop geweest en heeft Venray er
een prachtige plek voor teruggekregen. De wethouder mag met recht trots zijn
op deze klus. Enig minpuntje vinden we de verkeersstromen, die zijn niet
altijd even duidelijk voor iedereen.
Initiatieven voor evenementen worden gestimuleerd, maar tegelijkertijd
worden de subsidie gekort en krijgen evenementen met regionale uitstraling
voorrang boven kleinschalige.
Op deze manier bestaat het risico dat kleinschalige evenementen in buurten
of dorpen een langzame dood sterven omdat die meestal meer afhankelijk zijn
van subsidie. Grotere evenementen vinden nl. vaker sponsors die een deel van
de kosten dragen.
13. Hoe gaat het college dit in de gaten houden?
Voor wat betreft de aangekondigde bezuinigingen bij dit thema kunnen we
alleen maar zeggen dat dit een ingreep is die veel problemen zal veroorzaken.
Voor kleinere verenigingen is het vaak moeilijk om zo fors in te leveren en het
gevaar van hogere contributies ligt op de loer.
14. Heeft het college er enig zicht op hoe de verenigingen omgaan met
de opgelegde bezuinigingen en waar zij de mogelijkheden zien om te
besparen?
De wijk-en dorpsraden protesteren terecht tegen de greep in de kas van hun
eigen zuurverdiende geld. We vinden u gebruik moet maken van het voorstel
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van de dorpsradenoverleg om 10% te bezuinigen op het bedrag van de
leefbaarheidssubsidies.
15. Kunt u aangeven of u van plan bent om dit voorstel te volgen?

Thema 5 Venray maakt wonen compleet
We zijn blij dat men eindelijk onderschrijft dat er gebouwd moet worden naar
behoefte. Helaas verschillen we alleen nog van opvatting welke behoefte.
Al jaren staat het percentage huurwoningen goedkoop op 25%, vanaf 2011
zakt het naar 20%.
16.
17.
18.
19.

We vragen ons af of dit een bewuste keuze is?
Is al bekend wanneer het woningbehoeftenonderzoek klaar is?
Hoeveel goedkope huurwoningen zijn er in 2009 en 2010 gebouwd?
Wordt het percentage eigenlijk wel gehaald?

Thema 7 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
De hoogte van de bezuinigingen vanuit Den Haag zijn inmiddels bekend. Het
lokaal bestuur moet 1,6 miljard bezuinigd hebben in 2015. Een deel van deze
bezuinigingen heeft ook nog te maken met minder politieke ambtsdragers en
een deel is ook voor rekening van de provincie. Dit bedrag is lager dan waar
het college van uitging.
20. Hoe gaat men dit in de komende jaren verwerken in de
voorjaarsnota en de begroting?
Deze bezuinigingen zullen een grote invloed hebben in de Venrayse
samenleving. Wij stellen voor om het komende jaar tijdens elke commissie
Middelen op de hoogte gehouden te worden van de vorderingen/stand van
zaken.
21. Kan het college dit toezeggen?
Het zal u waarschijnlijk wel duidelijk zijn dat wij evenals in de beschouwingen
van de voorjaarsnota ernstige twijfels hebben bij deze begroting.
Er wordt links en rechts met een kaasschaaf gewerkt en af en toe met een
botte bijl. De lasten worden niet evenredig verdeeld en er worden geen
principiële keuzes gemaakt in de afwegingen waarop bezuinigd moet worden.
Er wordt o.i. ook te weinig vooruitgekeken naar de komende jaren. Al met al
niet iets om trots op te zijn.
Hiermee is ook het antwoord gegeven op de vraag die in de titel is gesteld, nl:

Degene die de crisis betaalt, is niet degene die er de schuld van is.
We zijn benieuwd naar de antwoorden van het college.
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