Algemene beschouwingen begroting 2022 en MJB 2023-2025.

Nu we de laatste begroting behandelen van deze bestuursperiode kijken we ook terug en
stellen we vast dat het raadsakkoord niet alleen ambitieus was maar ook realistisch is
gebleken.
Er is hard gewerkt door het college en onze ambtenaren in goede samenwerking met de
gemeenteraad.
Het zijn bijzondere tijden waar onzekerheid vaak de boventoon voert. We zitten al anderhalf
jaar met een Covidepidemie en het ziet er naar uit dat we zullen moeten leren leven met
Corona. Nog steeds vergt dat van ons allen alertheid en een constructieve opstelling. Naar
de lokale samenleving maar ook naar elkaar toe.
Ook nu weer spreekt de fractie CDA de hoop uit dat wij als politieke vertegenwoordigers
solidariteit uitstralen en geen verdeeldheid in tijden van crisis.
Gezien onze terugblik en wat de toekomst ons gaat brengen komen we hier sterker uit en
kunnen we gezamenlijk werken aan de toekomst van onze geliefde gemeente Voerendaal.
Dat we daarbij ook een voorbeeldfunctie hebben realiseren we ons terdege. Wij spreken de
hoop uit, nu we noodgedwongen digitaal bij elkaar zijn, dat we een efficiënte en
constructieve vergadering zullen hebben waarbij ieder in zijn waarde wordt gelaten!
Financieel beleid.
Het is, als we het over onzekere tijden hebben mijnheer de voorzitter, te waarderen dat het
college een meerjarig sluitend huishoudboekje heeft gepresenteerd
Zich consequent baserend op het genoemde raadsakkoord en het interactieve proces dat we
samen zijn ingegaan ligt er een document dat naar onze menig een stevig fundament biedt
voor onze toekomst. Zeker in vergelijk met andere gemeenten in Z Limburg en ook gezien de
kwalificatie van onze toezichthouder de Provincie Limburg. Ook heeft ons een deskundige
persoon onlangs meegenomen in de wijze waarop we de begroting moeten lezen. Hij was
zeer tevreden over de begroting en constateerde wel dat de belasting hoog was. Echter
onze voorzieningen, zoals bijv. het zwembad, zijn ook hoger als in omliggende gemeenten.
De CDA fractie hecht er daarbij belang aan dat we voldoende investeringsruimte blijven
houden voor infra, groen maar ook in ontwikkellocaties voor woningbouw en andere
voorzieningen zoals de Open club en burgerinitiatieven in de kernen, bijv. in Ransdaal. Op
het sociale domein voeren we onze taken nog steeds op niveau uit.
Daarnaast constateren we instemmend dat we de OZB hebben kunnen afvlakken en de
hondenbelasting zelfs kunnen afschaffen. In het licht van de ongewijzigde omstandigheden
voor de sector dienen wij een amendement in m.b.t. de toeristenbelasting conform vorig
jaar.
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Ook nu weer spreekt de CDA fractie haar waardering uit voor onze organisatie die in lastige
omstandigheden de bedrijfsvoering overeind heeft weten te houden
Intergemeentelijk samenwerking.
Het CDA blijft aandacht vragen voor de beheersbaarheid van Gemeenschappelijke
Regelingen en risico’s voor meer uitgaven, ondanks inspanningen zoals aangeduid in “Zo
doen wij dit in Parkstad”:
De trend is dat de GR-en steeds duurder worden terwijl de invloed van de raden maar zeer
beperkt is. Nogmaals een appél aan de GR-en om kostenbesparend te werken. Naast de
succesvolle samenwerking in Parkstad zien we ook meerwaarde om de samenwerking
met Heuvelland gemeenten in het zgn Middengebied te blijven opzoeken.
Leefomgeving.
In lijn met onze speerpunten zien wij dat Voerendaal steeds meer op de kaart komt te staan.
Het Zomerfestival heeft zijn waarde bewezen en geeft de veelzijdigheid van onze gemeente,
qua verenigingsleven maar ook qua landschap, weer.
Voerendaal e.o. staat bekend vanwege de Kunradersteen en is onderdeel van het Land van
Kalk. De rijke ondergrond heeft ook de wijnbouw gestimuleerd. Een brandingconcept dat
steeds meer aanslaat, ook bij gerenommeerde partijen als Visit Z-Limburg, IBA en Via
Belgica. De restauratie van de monumentale Laurentiuskerk als een van de meest
beeldbepalende objecten in onze hoofdkern draagt ook bij aan dat imago.
De CDA fractie ziet met toenemende waardering dat de gemeente, daar waar de markt
achterblijft, diverse woningbouwlocaties in ontwikkeling heeft gebracht. Met de nodige
creativiteit wordt nieuwbouw in een krimpregio toch gestimuleerd op basis van het
gemeentelijk woningbehoefteonderzoek. We zien dat in deze bestuursperiode diverse
plannen tot uitvoering zijn gekomen.
Zoals bij de Open Club, vragen wij ook hier aandacht voor communicatie met de omgeving
in een vroeg stadium teneinde draagvlak te creëren en onnodige vertraging op te lopen.
In het kader van de inrichting van onze openbare ruimte vragen wij via 2 moties aandacht
voor aspecten van verkeersveiligheid en snoeien van gemeentelijke groen.
Samenleving.
Draagvlak behouden van betrokken partijen bij de Open Club is, zoals gezegd, ook iets waar
sterk op gelet moet worden. Het tempo van voortgang is zoals meestal bij dergelijke grote
projecten lager dan geambieerd. We hopen dat de vaart ook het komende begrotingsjaar er
in blijft nu we in een nieuwe ontwerpfase zijn beland.
Financiële kaders zijn afgetikt en er zou voldoende budget voor uitvoering en afronding
moeten zijn. We hopen dat er ook voldoende menskracht aanwezig is om het tempo van de
huidige planning te behouden.
Voor het verenigingsleven in de gemeente is een surplus van 25% op de standaard
basissubsidie gezet voor elke vereniging met als voorwaarde om jaarlijks een
Maatschappelijk Verantwoorde Activiteit uit te voeren. Dit komt nu langzamerhand op gang
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maar kost wel moeite. Het blijf de moeite waard om dit in te voeren, echter hebben de
verenigingen de tijd nodig hier op in te kunnen spelen. Graag zien we daarvoor voldoende
ondersteuning en stimulering voor de verenigingen. Er blijft aandacht nodig voor ons
verenigingsleven i.v.m. de COVID-crisis. Ze zijn immers het cement van onze samenleving. De
toenemende eisen op het gebied van vergunningen spelen verenigingen parten. Er is
meestal niet voldoende mankracht en geld om aan alle eisen te voldoen. Het is jammer
wanneer verenigingen activiteiten om die reden niet meer kunnen uitvoeren.
Het werven van voldoende vrijwilligers is een aandachtsveld voor de
verenigingsondersteuner.
We spreken de verwachting uit dat de samenwerking binnen JENS nu in een fase beland is
dat we concrete resultaten kunnen zien van deze uitvoering van ambulante jeugdhulp en dat
we niet meer geconfronteerd worden met overschrijdingen van lumpsum budget. We zijn
blij dat Voerendaal tot nu toe op kleine schaal met de jeugdzorg te heeft maken gehad en
we tot nu toe nog geen tekorten hebben opgelopen. De Covidcrisis heeft geleid tot
onderwijsachterstanden. Hoewel daarvoor rijksmiddelen ter beschikking zijn gesteld leidt dit
nog niet tot voldoende inzet. Wij als CDA zullen er op blijven toezien dat er voortvarend
gewerkt wordt aan het wegwerken van achterstanden.
We spreken wel onze zorg uit over de effecten van de COVID-crisis en daarmee het
wegvallen van de structuren voor algemeen toegankelijke voorzieningen in de gemeente en
dat dit leidt tot meer eenzaamheid bij onze burgers. Ook de consequenties voor de
werkgelegenheid in onze gemeente baart zorgen. We realiseren ons dat dit effect op de
kosten voor de participatiewet zal hebben. Daarbij komt nog de uitbreiding van het gebied
dat Kompas onder zijn hoede heeft met invoeging van Beekdaelen. Samenvoeging van
sociale diensten met verschillende werkterreinen en een andere cultuur vraagt extra
inspanning in een tijd waarin Kompas alle hens aan dek nodig heeft i.v.m. de COVID crisis.
Gezinnen met kinderen, die in armoede leven en grote schulden hebben, ook een taak van
Kompas, vragen onze speciale aandacht.
Veiligheid.
De voortvarende handhavingspraktijk van de afgelopen jaren in Voerendaal krijgt de volle
ondersteuning van de CDA-fractie. De ontwikkelingen en kosten van het Veiligheidshuis, de
toenemende kosten van de brandweer, de verwevenheid van onder- en bovenwereld op het
gebied van criminaliteit en de capaciteitsproblemen bij de politie blijven uitdagingen willen
wij het veiligheidsniveau handhaven.
De werkzaamheden van de BOA’s staan onder druk door de acties op het gebied van
veiligheid, handhaving bij overtreding van de Corona maatregelen en het dumpen van afval.
Dit roept de vraag op of e.e.a. door prioritering van werkzaamheden op te lossen is en of
extra capaciteit toch niet noodzakelijk is.
Duurzaamheid.
Voor het CDA is rentmeesterschap belangrijk. Wij willen ook in de toekomst onze
(klein)kinderen een mooie wereld nalaten. Dit betekent dat wij stappen willen zetten in de
energietransitie. Volgens de ladder natuurlijk. Het gebruiken van landbouwgrond voor
zonneweiden accepteren wij pas als laatste optie.
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Wij zoeken naar een goede balans tussen de belangen van bedrijven, waaronder landbouw
en de noodzaak te komen tot de energietransitie. Liever stellen wij zelf kaders dan dat we
wachten op aanwijzingen van de overheid.
Tot slot.
Het zijn, zoals gezegd aan het begin van mijn betoog, vreemde tijden mijnheer de voorzitter.
Dat vereist van ons allen moed, visie en doorzettingsvermogen.
Het CDA wil graag samenwerkingspartner zijn voor alle geledingen, in dit huis maar ook
daarbuiten, die hart hebben voor Voerendaal en die van onze gemeente een gemeenschap
maken waar we trots op kunnen zijn!
Met de uitgezette koers in de onderliggende begroting moet dat lukken.
Namens de CDA fractie
Guillaume Delsing
Theo van Oppen
10-11-2021
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