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Geachte voorzitter, leden van de raad en alle aanwezigen, 
 
Vandaag ligt de laatste begroting van deze raadsperiode voor. Een raadsperiode die gestart is met 
een raadsakkoord op uitgangspunten. De VVD heeft de uitgangspunten van het raadsakkoord 
omarmd en wij hebben de afgelopen jaren de weg naar deze uitgangspunten beoordeeld. We hebben 
vóór gestemd en we hebben ook tegen gestemd. Wij kijken toch vooral terug op een prettige 
samenwerking met onze collega fracties, college, ambtelijke organisatie en zeker niet op de laatste 
plaats onze inwoners, ondernemers en verenigingen.  
 
De afgelopen periode heeft de VVD Fractie haar zorgen geuit over de financiële risico's die onze 
gemeente loopt. Wij hebben meerdere malen aangegeven dat er fundamentele keuzes gemaakt 
moeten worden om klaar te zijn voor de toekomst. 
 
Financiën en Samen Loont   
In de begroting wordt extra geld gevraagd voor meer medewerkers. Lost dit het probleem wel op? De 
VVD denkt van niet. Er wordt structureel 180.000 euro gevraagd voor ziekte en onverwachte pieken. 
Voorzitter, zonder feitelijke onderbouwing kan de VVD daar niet mee instemmen. 
 
Wij vragen ons af of onze inwoners niet tekort gedaan worden. Aangezien onze woonlasten een stuk 
hoger liggen dan bijvoorbeeld vergelijkbare- en buurgemeenten. Wat ons betreft moet het maar eens 
afgelopen zijn met die extra stijgingen van de OZB! De VVD gaat ervoor om deze structurele 
verhoging niet terug te laten keren na dit jaar!  
 
Dit jaar zien we voor de tweede keer een flink overschot op het sociaal domein en dat zorgt ervoor dat 
onze gemeente uit de problemen blijft. Voorzitter, hoe gaat de gemeente Loon op Zand op orde zijn 
als Den Haag evenveel zorgmiddelen toekent als wij blijkbaar nodig hebben. Zijn onze verenigingen 
dan wéér de dupe?   
 
Wanneer onze fractie de begroting bekijkt dan zien wij dus dat onze gemeente financieel niet op orde 
is. Daarnaast staan er ook nog risico's open, waaronder de afwikkeling van het faillissement van het 
SMC. Prioriteitstellingen blijven helaas uit in de gemeente Loon op Zand. De VVD wil keuzes in beleid 
en financiën, samen met de inwoners. Onze fractie is van mening dat met een discussie over 
kerntaken wordt voorkomen dat er teveel geld aan zaken wordt besteed die onze inwoners minder 
belangrijk vinden. Wij vinden dat het Samen Loont traject met onze inwoners richting moet geven in 
de kerntaken en het toekomstbeeld van onze gemeente. Door het toekomstbeeld van de gemeente 
Loon op Zand te betrekken bij Samen Loont, krijgt dit traject het doel waarvoor het oorspronkelijk 
ingezet is. Daarnaast zien wij dat er verschillende initiatieven zijn ontstaan naar aanleiding van de 
Samen Loont bijeenkomsten en hoe worden deze dan ook daadwerkelijk uitgevoerd. 
 
  



Fractie Loon op Zand Fractie secretariaat: Venakker 14, 5171 WX Kaatsheuvel 

	

 
V o l k s p a r t i j  v o o r  V r i j h e i d  e n  D e m o c r a t i e   

Fractie: De heer Frank van Wel (fractievoorzitter) Mevrouw Jacky Smit van Gijsel (raadslid), Mevrouw Suzan 
Mandemakers (raadslid), De heer Richard de Kort (raadslid) 

	

Openbare ruimte 
Onze fractie is verheugd om te lezen dat het college het VVD standpunt erkent dat het openbaar 
groen beter onderhoud verdient en daarvoor is vorig jaar ook al extra geld vrijgemaakt. Wij zijn van 
mening dat het huidige onderhoud beter en strenger gecontroleerd moet worden. Nu horen en zien wij 
te vaak dat onze openbare ruimte alles behalve goed gastheerschap uitstraalt. Wij zijn nog steeds van 
mening dat het onderhoud van groen een kerntaak is van de gemeente. Onze fractie vindt het 
opmerkelijk dat ondanks de extra gelden onze inwoners het groen niet beter zijn gaan waarderen. 
Heeft het college enig idee hoe het ongenoegen van onze inwoners te verklaren is? Welke acties gaat 
uw college hierop inzetten?  
 
Accommodatiebeleid, Huurharmonisatie,  
Voorzitter het accommodatiebeleid, een beleid wat al jaren onderhevig is aan veel kritiek, 
faillissementen, begrotingsvoorstellen en tientallen rapporten. Onlangs is gebleken dat het nog steeds 
niet op orde is. Volgens onze fractie is het tijd voor verandering!. Er is tijdens de behandeling van 
Bijzonder bruisend B.V. het nodige gezegd en is het gelopen proces beoordeeld. De gemeenteraad 
heeft, op initiatief van de VVD, de opdracht gegeven om voor de gemeenteraadsverkiezingen een 
voorstel te hebben voor de huurharmonisatie en het accommodatiebeleid. Onze inwoners, 
verenigingen, ondernemers en de nieuwe gemeenteraad moeten vooruit kunnen met een consistent, 
integraal en eerlijk beleid.  
 
Verenigingen  
De VVD is nog altijd van mening dat het huidige subsidiebeleid nooit vastgesteld had mogen worden. 
Dit zorgt alleen maar voor meer problemen en onrust. Wij zien graag een integrale aanpak 
gecombineerd het met accommodatiebeleid en de huurharmonisatie! Voorzitter, men kan er niet 
omheen dat er een grote samenhang is tussen deze beleidsterreinen. Onze verenigingen zijn de 
kracht van de Loonse samenleving, zorgen voor het behalen van gezondheidsdoelstellingen en 
stimuleert de sociale cohesie. Zij zullen altijd op de VVD Loon op Zand kunnen rekenen.  
 
De Wetering 
Voorzitter, De VVD is erg blij met de inspanningen van de WPG. Onlangs zijn de resultaten 
gepresenteerd. Het zijn prachtige plannen en een mooie aanbeveling! Voorzitter, in welke mate 
hebben wij hiervoor de financiële middelen paraat? Volgens onze partij kun je het niet maken om dit 
prachtige project met vrijwilligers stil te laten vallen. Loon op Zand verdient een dorpshuis voor en 
door haar Loonse inwoners. Hiertoe zullen we samen met Voorloon een motie indienen.  
 
Samenwerking in de regio en bestuurlijke toekomst 
Onlangs heeft de gemeenteraad van Waalwijk een motie aangenomen om de Provincie Noord-
Brabant de leiding te geven in de gesprekken in de Langstraat. De liefde zou te pril zijn! De VVD 
fractie hecht grote waarde aan de samenwerking met de buurgemeenten, maar in onze beleving leidt 
een gedwongen huwelijk tot een ordinaire vechtscheiding. De VVD fractie wil dat de vraag van onze 
bestuurlijke toekomst vanuit onderop beantwoord wordt. Niet op basis emoties, maar op basis van 
feiten. Hiermee geef je voor eens en altijd een onderbouwd antwoord op deze vraag. Voor nu is onze 
boodschap, Provincie blijf lekker in Den Bosch en Waalwijk gedraag je niet als de kleuter van de 
Langstraat die zijn zin niet krijgt.  
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Baanbrekers & onderwijs  
Voorzitter, Het traject van Baanbrekers zit in een cruciale fase. Wij verheugen ons erop dat er keuzes 
gemaakt worden, welke leiden tot een realistische begroting. Er zal een duidelijk plan ontstaan met 
basisvoorzieningen voor alle drie de gemeenten en voorzieningen waar wij invloed op hebben. Wij 
zien uit naar de ontwikkelingen en uitkomsten.  
Ook op onderwijsgebied vindt er in de gemeente Loon op Zand innovatie plaats. Er is een pilot gestart 
voor een kind centrum. Wij zien hiervan graag de uitkomsten tegemoet en hopen dat dit soort 
initiatieven worden doorgezet.  
 
Ondernemers 
De VVD vindt het van groot belang dat onze eigen ondernemers betrokken worden bij aanbestedingen 
en andere gemeentelijke inkopen. Wij willen echt geen bevooroordeling of gunning voorzitter, maar wij 
willen dat onze ondernemers actief worden uitgenodigd op inschrijvingen en andere aanvragen zodat 
zij een eerlijke en reële kans krijgen. Een oprechte vorm van gastheerschap naar onze eigen 
ondernemers. Wij zien hier graag verbetering in!  
 
Veiligheid 
Wij zijn blij met de verwerking van de extra BOA. We zien, net als in meerdere Brabantse gemeenten 
dat er geregeld een hennepkwekerij wordt opgerold en dat de ondermijnende criminaliteit helaas ook 
steeds meer aanwezig is in onze gemeente. Gelukkig maar, dat bijna 90% van onze inwoners zich wel 
veilig voelt in de gemeente Loon op Zand!  
 
Arbeidsmigranten 
Onlangs is er weer een handhavingsactie geweest op een camping in onze gemeente. Tijdens deze 
controle zijn wederom verschillende overtredingen aangetroffen en zijn er acht aanhoudingen verricht, 
omdat er boetes en zelfs een gevangenisstraf open stonden. De VVD vraagt nu al jaren om echte 
actie, om dit probleem echt op te lossen. Controles zijn achteraf en wij willen dat het aan de voorkant 
opgelost wordt. Voor ons is de maat vol en wij willen dat er een einde komt aan de huisvesting van 
arbeidsmigranten op vakantieparken! Net als voorgaande jaren, hebben wij hiertoe een motie 
voorbereid.  
 
Afsluitend:  
De VVD Loon op Zand pleit voor een krachtig gemeentelijk bestuur. Dat handelt in het belang van al 
onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Onze gemeente dient met een toekomstbestendige 
visie te worden bestuurd. Wij moeten er voor hen zijn!  
 
De VVD is van mening dat de gemeente Loon op Zand niet ophoudt bij haar grenzen. Er moet 
gekeken worden naar het beste toekomstscenario voor onze inwoners. Zelfstandigheid van onze 
gemeente is geen vanzelfsprekendheid. Daarnaast gaat de VVD voor passende accommodaties in al 
onze dorpskernen. Deze dienen toekomstbestendig te zijn en moeten een thuisgevoel geven aan 
onze verenigingen.  
 
De openbare ruimte dient van een kwaliteitsniveau te zijn, dat gastheerschap uitstraalt naar onze 
inwoners en bezoekers. De komende jaren moet de gemeente investeren in goed onderhouden 
groenvoorzieningen en veilige wegen. De gemeente Loon op Zand wil dé toeristisch recreatieve 
gemeente van Nederland worden, om dit te bereiken moet hierop verder worden ingezet.  

 
In onze gemeente moet de inwoner en de toerist kunnen leven en beleven! 


