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Gelezen:
het raadsvoorstel vaststellen Programmabegroting 2019-2022, onderdeel Lijst Nieuw beleid;

Gonstaterende dat:
ln de conceptlijst Nieuw beleid bij onderdeel 10 voor de jaarschijf 2020 een incidenteel bedrag is
opgenomen van €50.000,= voor het herhalen van het Belevingsonderzoek leefomgeving;
Overwegende dat:
1. Dat met het (eerste) GGD-onderzoek een uitstekende basis is gelegd voor vergelijkend
vervolgonderzoek;
2. dat dit vervolgonderzoek bijzonder geschikt is om met hantering van dezelfde basis te worden
voorbereid en uitgevoerd door een onderwijsinstelling (bv. Fontys) en dat daaraan dan geen kosten
verbonden zijn;

Van oordeel dat:
Een bedrag voor een belevingsonderzoek niet nodig is;

Besluit:
Besluitonderdeel 1. komt te luiden als volgt:
"De Programmabegroting 2019-2022 vast te stellen en het resultaat over 2019 te dekken uit de
algemene reserve, met dien verstande dat in de Lijst Nieuw Beleid bij onderdeel 10 "Herhaling
Belevingsonderzoek leefom gevíng" wordt verwijderd"
en gaat over tot de orde van de dag.
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Gelezen:
het raadsvoorstelvaststellen Programmabegroting2019-2022, onderdeel Lijst Nieuw beleid;

Constaterende dat:
ln de conceptlijst Nieuw beleid bij onderdeel 38 voor de jaarschijf 2021 een investering is opgenomen
van € 100.000,= resulterend in een structurele jaarlast van € 6.500 voor het concentreren van
facil iteiten bij natuurpoorten

;

Ovenregende dat:
de kernvoorziening van de natuurpoorten (horeca-gelegenheid/ pleisterplaats met aanpalende
voorzieningen) geëxploiteerd wordt als particuliere onderneming. ls het de bedoeling dat wij hier als
gemeente actief en financieel in gaan participeren? Of is dit nu juist een prachtig project voor
"Samen Doen"?
Van oordeel dat:
L de gemeente dergelijke particuliere initiatieven c.q. ondernemingen niet actief direct of indirect
financieel moet ondersteunen omdat dit geen overheidstaak is en bovendien als oneerlijke
concurrentie t.o.v. andere particuliere ondernemingen kan worden gezien;
2. de combinatie van dit soort particuliere ondernemingen met achterliggende openbare
natuurgebieden van gemeente en terreinbeheerders bij uitstek gezien moet worden als een
gezamenlijke win-win situatie, waarop het basisprincipe van "Samen Doen" geldt en de ondernemer
voor deze voorzieningen juist primair de verantwoordelijkheid heeft;

Besluit:
Besluitonderdeel 1. komt te luiden als volgt:
"De Programmabegroting 2019-2022 vast te stellen en het resultaat over 2019 te dekken uit de
algemene reserve, met dien verstande dat in de Lijst Nieuw Beleid bij onderdeel 38 ""Faciliteiten
concentreren bij natuurpoorten" wordt verwijderd"
en gaat over tot de orde van de dag
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Gelezen:
het raadsvoorstel vaststellen Programmabegroting2019-2022, Programma 8 onderdeel 8.3 Wonen en
Bouwen;

Constaterende dat:
1. de realisering van het woningbouwprogramma achterblijft bij de doelstellingen op basis van de
door de gemeenteraad in december 2017 vastgestelde Woonvisie, zowel qua aantal woningen,
het type woningen en de daarbij behorende doelgroepen en hierdoor de reeds bestaande
achterstanden niet wordt ingelopen en wachttijden voor o.a. sociale woningbouw oplopen;
2. sturing en controle op voortgang en realisatie van doelstellingen uit de woonvisie in de voorbij
bestuursperiode als lastig werd ervaren;
3. activiteiten binnen het domein Wonen en bouwen een meerjarig karakter hebben;
Overwegende dat:
1 . de prestatieafspraken met woningcorporaties (raadsinformatienota 5 maart 2018) onvoldoende
concreet zijn om de noodzakelijke strakke gemeentelijke regie te kunnen voeren;
2. in het Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2018-2023 van het college (raadsinformatienota 10 iuli
2018) nagenoeg alle activiteiten slechts als startdatum 2018 en als datum gereed 2023 hebben en
daarom ook dat uitvoeringsprogramma geen concreet houvast biedt:
- voor het college zelf om de concrete voortgang te blijven regisseren;
- voor de raad om op de voortgang toe te zien;
- voor inwoners om vertrouwen te krijgen in het zo snel mogelijk gaan bereiken van voldoende
woningen voor de verschillende doelgroepen;
Van oordeel dat:
het daarom wenselijk ís in de Programmabegroting onder Programma 8.3 Wonen en Bouwen,
onderdeel "Hoe willen we dit bereiken?" een passage toe te voegen;

Besluit:
Het besluit aan te vullen met een nieuw besluitonderdeel 3., dat luidt als volgt:
"3. Het Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2018-2023 d.d. 10 juli2018 uit te werken met concrete
acties/ activiteiten (wie doet wat) en deze per kwartaal in de tijd uit te zetten"

en gaat over tot de orde van de dag.
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Gelezen:
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Overwegende dat:
1. sport niet meer een op zichzelf staande activiteit is, maar steeds meer gezien wordt als een bijdrage
aan en aanvulling op andere activiteiten (lichamelijke en geestelijke gezondheid, werk, ontspanning,
recreatie, sociale verbinding, samen doen, etc.);
2. sportverenigingen samenwerkend in strategie en uitvoering meer kunnen betekenen voor elkaar en
voor de sporter;
3. sportparken maatschappelijk een grotere betekenis kunnen hebben wanneer voor en met de
daarbinnen actieve verenigingen samen wordt bezien hoe dit verder kan worden benut en dat dan ook
gestalte wordt gegeven;
4. sportparken door openstelling voor nieuwe gebruikers nieuwe inkomsten kunnen genereren;

Van oordeel dat:
1. het gemeentebestuur bij uitstek de speler is die de ambities en kaders voor het bereiken van een
groter en integraler (maatschappelijk) nut in samenspraak met verenigingen en Stibex dient te
bepalen;
2. het daarom wenselijk is een inventarisatie uit te (laten) voeren naar de mogelijkheden om aan de
sportparken een nog grotere maatschappelijke meeruvaarde te geven;

Besluit:
Besluitonderdeel 1. komt te luiden als volgt:
"De Programmabegroting 2019-2022 vast te stellen en het resultaat over 2019 te dekken uit de
algemene reserve, met dien verstande dat in Programma 5, onderdelen 5.1 en 5.2 wordt toegevoegd
bij "Hoe willen we dat bereiken?":
"- Een inventarisatie uit te voeren naar de mogelijkheden om op sportparken een grotere
(maatschappelijke) meeruvaarde te bereiken"
en gaat over tot de orde van de dag
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Gehoord de beraadslagingen;

Gelezen:
het raadsvoorstelvaststellen Programmabegroting2O19-2022 (en het raadsvoorsteltot vaststelling
van de 2" bestuursrapportage);

Constaterende dat:
voor de jaren 2020 llm 2022 geen sprake is van een incidenteel en structureel opgeteld sluitende
meerjarenbegroting;

Overwegende dat:
1.
het wenselijk is de meerjarenbegroting voor wat betreft alle jaarschijven sluitend te krijgen
(structureel en incidenteel opgeteld);
2.
daartoe ombuigingen en bezuinigingen gerealiseerd dienen te worden en de beste en snelste
weg daartoe is om het college de opdracht te geven concrete taakstellende voorstellen aan de raad
voor te leggen ter grootte van de navolgende bedragen:
-in2019 taakstelling € 349.181;
- in 202O taakstelling € 388.964;
- in 2021 taakstelling €.474.585;
- in2O22 taakstelling €.112.140
Besluit:
Het besluit aan te vullen met een nieuw besluitonderdeel 3. dat luidt als volgt:
Het college de opdracht te geven om in het 1e kwartaal 2019 (met medeneming van de
resultaten van decembercirculaire Min. BzK 2018) de raad voorstellen te doen, waar mogelijk met
alternatieven, ter invulling van taakstellende ombuigingen en bezuinigingen opdat structureel en
incidenteel opgeteld voor elke volgende jaarschijf 2019-2022 (alsnog) een sluitende
m eerjarenbegroti ng 201 9-2022 kan ontstaan."
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en gaat over tot de orde van de dag
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Ovenaregende dat:
1. Noch in de in de Programmabegroting opgenomen activiteiten, noch in de Prestatieafspraken of
andere recente documenten van de zijde van het college voor de kern Hooge Mierde concrete
plannen op korte termijn zijn opgenomen ter realisering van sociale woningbouw (koop en huur);
2. dit voor de kern Hooge Mierde betekent dat er volgend op de realisering van plan Leeuwerik geen
dan wel onvoldoende sociale woningbouw van de grond zal komen;

Van oordeel dat:
het daarom wenselijk is in de Programmabegroting onder Programma 8.3 Wonen en Bouwen,
onderdeel "Hoe willen we dit bereiken?" een passage toe te voegen;

Verzoekt het college:
met de woningcorporatie(s) in gesprek te gaan en daarmee tot concrete afspraken te komen om zo
nieuwbouw van sociale woningen ook in de kern Hooge Mierde te verzekeren op een zo kort
mogelijke termijn

en gaat over tot de orde van de dag

De fractie CDA,

Ondertekening:

