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VVD Loon op Zand dit document bestaat uit 4 blad(en) 
 
Geachte voorzitter, leden van de raad en alle aanwezigen, 

 

Vandaag ligt de eerste begroting van deze raadsperiode voor. Een raadsperiode die gestart is met 

een coalitieakkoord. Volgens de coalitiepartijen ademde dit stuk één en al ambitie. De enige vraag die 

wij op dat moment stelden, bent u realistisch en is dit betaalbaar? 

 

We beginnen bij het voorwoord voorzitter. Hier wordt nu al gesteld dat we moeten gaan 

heroverwegen. De VVD heeft aan verschillende collegeleden de vraag gesteld: wat bedoel je 

daarmee? Eigenlijk voorzitter, is de boodschap die u geeft simpel: we voorzien dat we veel meer geld 

uit gaan geven dan er binnenkomt en daarom moeten we gaan heroverwegen, dus minder uitgeven 

oftewel bezuinigen! Dat is voor de VVD Fractie dè onuitgesproken kwestie van deze begroting.  

 

Coalitie akkoord 

De VVD vraagt zich af; wat er van het coalitie akkoord over blijft als we nu al heroverwegingstrajecten 

moeten gaan starten. Gaat u nu al een nieuw akkoord schrijven? De afgelopen periode heeft de VVD 

fractie haar zorgen geuit over de financiële risico's die onze gemeente loopt. Wij hebben meerdere 

keren opgeroepen om met elkaar fundamentele keuzes te maken en voor de lange termijn een 

realistische stip op de horizon neer te zetten, om prioriteiten te stellen. We moeten met elkaar een 

solide fundering leggen onder deze gemeente zodat we een mooie toekomst tegemoet gaan. Als je 

zelf stabiel bent, kun je dat ook zijn voor je inwoners, ondernemers en verenigingen. Of slaan we de 

discussie wederom dood en laten we de financiën weer leidend zijn?  

 

Financiën en risico’s 

Wij vragen ons af of we onze inwoners niets tekort doen. Onze woonlasten zijn een stuk hoger dan in 

vergelijkbare- en buurgemeenten. In Waalwijk ben je 200 euro goedkoper uit en in Tilburg ben je per 

jaar 300 euro goedkoper uit. Ik hoor u denken. Deze gemeenten zijn groter! Maar als je dan gaat 

kijken met vergelijkbare gemeenten, ben je in onze gemeente nog steeds duurder uit, maar ook 

daarvan zegt u, dat klopt niet.  

 

Wanneer onze fractie de begroting doorgrondt dan stel je dus snel vast dat onze gemeente er 

financieel anders voor staat dan het college doet voorkomen. Het weerstandsvermogen zal in 2019 

dalen naar ‘matig’. Daarnaast staan er ook nog behoorlijke risico's open, waarvan de afwikkeling van 

het faillissement van het SMC wel de grootste zorg vormt en dan hebben we het nog niet over de 

noodzakelijke verliesvoorzieningen in het grondbedrijf. Voorzitter, forse risico's waarvoor wij aandacht 

vragen. 
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Ambtelijke organisatie en dienstverlening 

Voorzitter, bij de begroting vorig jaar werd extra geld gevraagd voor meer medewerkers. Er werd 

structureel € 180.000 euro gevraagd voor ziekte en onverwachte pieken. Vervolgens in de aanloop 

naar deze begroting zien wij aan alle kanten voorstellen voorbij komen voor méér ambtenaren en 

vliegen de duizenden euro's om onze oren. U meent wederom een strategische communicatievisie te 

moeten ontwikkelen om de communicatiestijl te moeten aanpassen aan ‘verbonden besturen’? Maar 

voorzitter, dat is toch onze basistaak? Als dergelijke trajecten nog steeds opgestart moeten worden, is 

onze organisatie dan wel in control? Is de basis van dit huis wel op orde? Denken we te groot of zijn 

we te klein om onze basistaken te kunnen doen? Ik heb één advies aan het college, Breng nu eindelijk 

eens in beeld wat er nodig is. 

 

Sociaal domein en Wonen 

De afgelopen paar jaar hebben we een overschot gezien op het sociaal domein en dit jaar zien we 

voor het eerst een tekort. Iedere keer hebben wij u gewaarschuwd en hebben wij gepleit om ruim te 

reserveren voor eventuele tegenvallers. Ons uitgangspunt is dat iedereen die zorg en ondersteuning 

nodig heeft, deze ook moet krijgen. Maar kunnen we nieuwe tegenvallers wel voldoende opvangen? 

Welke acties gaat u ondernemen om de tekorten het hoofd te bieden. 

 

Daarnaast ziet onze fractie graag samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen een mooi 

voorbeeld is dat van wonen en zorg. Onze fractie wil weten of er al vorderingen zijn gemaakt met het 

verruimen van regelgeving in het buitengebied om ouders te laten inwonen bij kinderen, of andersom. 

In het kader van levensloop bestendig wonen is dat naar onze mening nog te beperkt en lopen onze 

inwoners tegen onnodige regels aan. 

 

Samen Loont 

De VVD wil dat er keuzes gemaakt worden in beleid en financiën, samen met 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. De eerste stappen zijn gezet en wij kijken uit 

naar de resultaten.  

 

Openbaar Groen, Wegen en Riolering 

Onze fractie is verheugd om te lezen dat het college het VVD standpunt erkent dat het openbaar 

groen, riolering en onze wegen onderhoud verdienen en daarvoor is 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. U bestempelt de 

nieuwe projecten als ambities. Dit gaat onze fractie te ver. Het groen- en wegenonderhoud is een 

basistaak van onze gemeente, waarvoor onze inwoners meer dan voldoende belasting betalen.  
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Voorbeelden aanpak wegen in Loon op Zand en Kaatsheuvel 

De afgelopen jaren is er veel veranderd in het kerkdorp Loon op Zand. Het is begonnen met de 

afsluiting van de Hoge Steenweg en de ontsluiting van de Molenwijck. Bij bedrijvenpark de Hoogt is 

een extra ontsluiting beloofd via het Van Roosmalenterrein; wanneer lost u deze belofte aan onze 

inwoners in? In de vervolgprojecten zijn wederom beloftes gedaan, de inwoners zouden betrokken 

worden èn blijven. Vervolgens heeft u de verkeersstructuur van Loon op Zand aangepakt en er is 

toegezegd dat de gemeente in gesprek zou blijven. Want, zoals met alle nieuwe dingen, loop je in de 

praktijk tegen dingen aan die minder goed blijken te werken. Onze fractie is door verschillende 

inwoners benaderd die teleurgesteld zijn in de houding van de gemeente. Zij vinden wel luisterend oor 

voor hun problemen maar worden afgescheept met standaard en niet sluitende antwoorden. Wanneer 

gaat u dit project nu eens echt afmaken en komt u deze belofte na? Dan gaan we naar de fietsstraat. 

Voorzitter; op verjaardagen, in de supermarkt en op social media is dit project besproken en met de 

grond gelijk gemaakt. Wat een enorme blamage! Het is wachten op een ongeluk. Onze fractie eist 

actie!  

 

Onlangs heeft de Loonse afdeling van Veilig Verkeer Nederland haar kritiek geuit voor wat betreft de 

Fietsoversteek aan de Bevrijdingsweg in Kaatsheuvel omdat deze eerder onveiliger is geworden. 

Voorzitter, als je dan deze voorbeelden op een rij gaat zetten, vraagt mijn fractie zich af of dat deze 

verkeersportefeuille wel ‘in control’ is en worden hier wel op tijd de juiste keuzes gemaakt? En dat 

terwijl we in september wederzijdse verplichtingen zijn aangegaan om de wegen rondom de Efteling 

op tijd gereed te hebben. Gaan we dit wel redden en hoe gaan we problemen voorkomen? 

 

Milieu en Afval 

In de begroting lezen wij dat we kartrekker gaan worden voor wat betreft Milieu en afval en daarvoor 

vraagt u 0,3 FTE. Wie heeft daar om gevraagd? Onze gemeente wil de toeristisch recreatieve 

gemeente van Nederland zijn. Waarom zijn we daar geen kartrekker? 

 

Veiligheid 

Wij zijn blij dat onze gemeente eindelijk werk maakt van de aanpak van criminaliteit. Wat ons betreft 

zetten wij deze harde lijn richting criminelen verder door. We zien, net als in meerdere Brabantse 

gemeenten dat er geregeld een hennepkwekerij wordt opgerold maar dat de ondermijnende 

criminaliteit helaas ook steeds meer aanwezig is in onze gemeente. Daarnaast heeft de politie gemeld 

veel tijd kwijt te zijn met het helpen van verwarde personen in onze gemeente. Wij vinden dat de 

politie zich bezig moet houden met de aanpak van criminaliteit en wij willen de voorgestelde 0,3 FTE 

van milieu en afval dan liever inzetten voor een GGZ medewerker op oproepbasis om de politie te 

ontlasten bij meldingen van verwarde personen. 

 

Arbeidsmigranten 

Onlangs is er weer een handhavingsactie geweest op een camping in onze gemeente en staan wij 

zelfs preventief fouilleren toe. De VVD heeft jarenlang gepleit voor strikte aanpak op de locatie daar. 

Het was allemaal niet nodig volgens de toenmalige portefeuillehouder en met diverse 

handhavingsacties zou het wel goed komen. Niets is minder waar, er gebeurt daar van alles waardoor 

de openbare orde en veiligheid in gevaar is. Wat ons betreft is de maat vol en sluiten we deze 

camping. 
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Ondernemers 

De VVD vindt het van groot belang dat onze eigen ondernemers actiever gevraagd worden bij 

inschrijving op aanbestedingen en andere gemeentelijke inkopen. Wij willen echt geen 

bevooroordeling of gunning voorzitter, maar wij willen dat onze eigen ondernemers – of in de directe 

omgeving - 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! Immers zij 

zijn een belangrijke sponsor van veel verenigingen en stichtingen. Volgens ons een goede vorm van 

verbonden besturen. Gewoon doen! 

 

De Wetering 

Voorzitter, De VVD is erg blij met de inspanningen van de WPG en de vele vrijwilligers die daarbij 

betrokken zijn. Het zijn prachtige plannen en een mooie aanbeveling! Wij kijken uit naar de uitwerking 

en de ontwikkeling en wat ons betreft staat er straks een mooi dorpshuis van en voor Loon op Zand 

en als het kan gemaakt door ondernemers uit Loon op Zand. 

 

Efteling 

Onlangs heeft de raad ingestemd met de uitbreidingsplannen van de Efteling. Het betreft een van de 

grootste plannen in onze gemeente ooit. Laten we voorop stellen dat wij willen dat de plannen 

zorgvuldig en met oog voor onze inwoner worden uitgevoerd. Tijdens deze vergadering zijn 

verschillende moties en amendementen aangenomen. Wij krijgen graag zo snel mogelijk inzicht hoe 

het College ervoor gaat zorgen dat alle aanvullingen vanuit de aangenomen moties en 

amendementen uitgevoerd gaan worden.  

 

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! 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. In onze gemeente worden criminelen 

aangepakt en woon en leef je veilig. 

 

Wij blijven met de volgende onzekerheden zitten: 

- Wat is nu de meerwaarde van de meerjarenbegroting? Moeten we niet alleen 2019 vaststellen 

als er volgend jaar al wordt heroverwogen. Er is dus geen sprake van een reële 

meerjarenbegroting.  

- Denken we te groot of zijn we te klein? 

 

Voorzitter, ons advies: Minder overleggen en plannen maken, we moeten meer gaan doen. 

 


