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Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2019
In de gemeente Bergeijk heeft het CDA jarenlang de absolute macht gehad. Het verkiezings‐
programma van het CDA werd één op één verheven tot een coalitieakkoord.
In Veldhoven hebben we het systeem van coalities. De programma’s van de deelnemende
partijen worden naast elkaar gelegd en er wordt gezocht naar een zo groot mogelijke
gemeenschappelijke deler waarin de deelnemende partijen zich nog kunnen vinden. Het
coalitieprogramma is per definitie een compromis. Partijen geven en nemen. Kiezers weten
dat en accepteren dat ook.
Partijen die op geen enkel onderdeel concessies willen doen, zullen in Veldhoven nooit aan
een coalitie kunnen deelnemen. En als gevolg daarvan waarschijnlijk weinig of niets van hun
idealen en die van hun kiezers kunnen verwezenlijken.
De Veldhovense VVD had ook een verkiezingsprogramma. De hoofdthema’s waren lage las‐
ten voor de Veldhovense inwoners én het versterken van het Citycentrum door het invoeren
van een vorm van gratis parkeren. Tijdens de coalitievorming werd duidelijk dat we of op
één van deze thema’s concessies zouden moeten doen of ervoor zouden moeten kiezen de
oppositie in te gaan.
We hebben er toen bewust voor gekozen om verantwoordelijkheid te nemen en zo tenmin‐
ste een gedeelte van ons programma voor de achterban te kunnen realiseren. Dat was niet
gemakkelijk. Toch hebben we de keuze weloverwogen gemaakt. We hebben bewust geac‐
cepteerd dat de OZB in Veldhoven omhoog gaat. Dit besluit staat haaks op hetgeen we de
afgelopen raadsperioden gepredikt hebben. Daarom snap ik ook dat we hierop worden
aangevallen. In het verleden heb ik ook het VSA behoorlijk aangevallen in een nagenoeg
identieke situatie. En omdat we die keuze bewust gemaakt hebben, moet en ga ik die ook
verdedigen.
Veldhoven mag trots zijn op haar lage woonlasten. Bijna alle gemeenten in Nederland heb‐
ben hogere woonlasten dan dat wij hier in Veldhoven hebben. Er is echter veel meer in
Veldhoven waar we trots op kunnen zijn. Zo is Veldhoven een mooie groene gemeente.
Veldhoven heeft een goed onderhouden infrastructuur en opvallend veel groen. Relatief
veel fietspaden en daarnaast hebben we bijna alle voorzieningen die we ons kunnen wensen
binnen onze grenzen. Eigenlijk hebben we het behoorlijk goed voor elkaar. De prijs/kwaliteit
verhouding is erg hoog. Veel mooie voorzieningen voor een hele lage prijs. Die lage prijs,
lage OZB was voor sommigen een obsessie geworden. Ook voor ons. Standaard stond in
onze verkiezingsprogramma’s, al sinds jaar en dag, dat de OZB niet verhoogd mocht worden.
En met succes. Slechts 8 gemeenten in NL hebben nóg lagere woonlasten. Het was een doel
op zich geworden. Het allerbelangrijkste doel, een doel waar bij wijze van spreken, alle ande‐
re dingen voor moesten wijken.
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Voor de coalitiebesprekingen hebben wij intern beraad gehouden. We hebben ons de spie‐
gel voorgehouden en onszelf afgevraagd of het niet verhogen van de OZB nog steeds ons
allerbelangrijkste hoofddoel is waar alles voor moet wijken. Dat zou betekenen dat we
waarschijnlijk niet mee geregeerd hadden. Of dat we alleen dat punt voor onze achterban
zouden kunnen realiseren. Voor ander nieuw beleid, zoals het versterken van het Citycen‐
trum door een vorm van gratis parkeren in te voeren, het realiseren van een betere door‐
stroom op de Kempenbaan, het investeren in bedrijventerreinen, een impuls geven aan de
starters op de woningmarkt maar ook het in standhouden van de huidige voorzieningen en
het naar behoeven uitvoeren van de gedelegeerde taken op het gebied van jeugdzorg. Al
deze dingen kosten namelijk geld. Sterker nog: de meeste dingen worden duurder.
En dan moet je keuzes maken. Soms moeilijke keuzes. De hoofdvraag die wij ons stelden
was: in wat voor gemeente wij graag willen wonen? Zo’n moeilijke keuze was voor ons die
tussen het versterken van het Citycentrum en het niet verhogen van de OZB. De twee kern‐
punten uit onze campagne. Wij denken dat nu het moment daar is om, middels een vorm
van gratis parkeren, het Centrum toekomstig bestendig te maken. Een nieuwe crisis gaat er
namelijk een keer komen. Wanneer weten we niet, maar hij komt er. En voor dat die er is,
moet ons centrum toekomstbestendig zijn. We willen namelijk niet de situatie van bijvoor‐
beeld het centrum in Valkenswaard achterna. Als een winkelcentrum een kritische onder‐
grens van leegstand overschrijdt, is het ten dode opgeschreven. Een gemeente als Veldho‐
ven moet haar kwetsbare centrum koesteren.
Dat wij niet kozen voor het niet verhogen van de OZB wil overigens niet zeggen dat wij niet
voor lage woonlasten zijn. Met onze coalitiepartners spraken wij af dat deze periode, en wat
ons betreft tot in lengte van dagen de lasten voor de Veldhovense burger bij de laagste 25%
van Nederland blijven behoren. Wij vinden dat we met het mooie huidige voorzieningen‐
niveau dan nog steeds kunnen spreken van een hele mooie prijs/kwaliteit verhouding.
Een ander voor ons zeer belangrijk punt is het behouden van de Veldhovense jeugd. Jeugd
waarvoor het steeds moeilijker is om in ons mooie Veldhoven te blijven wonen of er na je
studie terug te keren. De woningprijzen, vooral die van de starterswoningen, rijzen de pan
uit. Ook de zeer lange wachtlijsten voor huurwoningen zijn voor velen een doorn in het oog.
Noodgedwongen wijkt de jeugd uit naar omliggende, goedkopere gemeenten. De vergrijzing
in Veldhoven zal nog sneller toenemen.
Wij willen er alles aan doen om onze eigen jeugd voor Veldhoven te behouden. De jongeren
zijn belangrijk voor de identiteit van Veldhoven. Maar ook voor ons verenigingsleven of als
mantelzorgers kunnen we de jeugd niet missen. Wij zien heil in een vorm van het herintro‐
duceren van een vorm van de starterslening. Wij kennen de bezwaren hiervan maar niets
doen is voor ons geen optie. Veel Nederlandse gemeente grijpen terug naar dit instrument.
Wij zullen hierover een motie indienen.
De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Communicatie gaat sneller en ook
onze ouderen leren steeds beter omgaan met de gemakken van het moderne communice‐
ren. Communicatie via mobiele telefoon, bijvoorbeeld via WhatsApp is in alle leeftijdsgroe‐
pen tot de nieuwe standaard gaan behoren. Dit geldt nog niet voor de gemeente zelf. Wij
vinden dat we als trotse gemeente in het hart van Brainport, als een van de eerste deze
nieuwe communicatievormen moeten omarmen. Vanmiddag zullen we hierover een motie
indienen.
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Iets waarvoor wij geen motie indienen maar wat weldegelijk onze aandacht heeft, is het
grote gebrek op de arbeidsmarkt aan goed opgeleide vakmensen. Ondernemers vertellen
ons dat het praktijkonderwijs lang niet altijd goed genoeg aansluit op de vraag in de markt.
Zowel kwantitatief als kwalitatief. De invulling van het onderwijs valt buiten de scope van
deze raad. Toch zullen wij daar waar we, in welke vorm dan ook kunnen ondersteunen om
deze aansluiting beter te laten worden, dit niet nalaten. Hoe denkt het college hierover?
Een laatste motie die wij indienen zal gaan over het bekijken of we mogelijk Provinciale mid‐
delen kunnen inzetten voor Veldhoven. De pot die door de provincie destijds is ingezet voor
een gebiedsimpuls is namelijk nog steeds niet uitgeput.
Ik wil graag afsluiten met de manier waarop wij ons vanmiddag zullen opstellen. Alle moties
ongeacht de herkomst zullen wij inhoudelijk beoordelen. Moties waarvan wij vinden dat ze
in strijd zijn met het coalitieakkoord dat we met onze partners gesloten hebben, zullen wij
uiteraard niet steunen. Moties die door de portefeuillehouders gemotiveerd ontraden wor‐
den, zullen we op inhoud beoordelen maar de kans zal groot zijn dat wij ze niet steunen. Alle
andere moties maken een eerlijke kans op onze steun. Wij waarderen de constructieve op‐
stelling van de verschillende partijen waar wij in aanloop naar deze Algemene Beschouwin‐
gen mee gesproken hebben. Wat ons betreft zal dit de lijn zijn waarlangs wij ook de rest van
de periode met elkaar omgaan. Wij danken jullie daarvoor en we wensen de gehele raad een
constructieve dag toe!

Namens de fractie van de VVD,
Peter Saris, fractievoorzitter
Veldhoven, 13 november 2018

3

