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Algemene beschouwingen PvdA programmabegroting 2019 
 

‘SAMEN KOM JE VERDER'. 
 

 
 
Geachte voorzitter en andere aanwezigen.   

Inleiding 

Sinds 2008 heb ik geen stereotype grappen meer gemaakt over ambtenaren. 
Ik maak me boos als dat soort grappen op feestjes verteld worden, omdat ik ervaren heb dat het 
niet klopt. Dames en heren van het ambtelijk apparaat: jullie leveren topprestaties en tonen grote 
loyaliteit. Ook nu weer bedankt voor het vele werk rond de financiële cyclus. 
 
Onze ambities vertaald in concreet beleid vinden we terug in de begroting. Daar moeten we wat 
voorover hebben. Dan krijgen de inwoners er veel voor terug. Samen kunnen we dat tot stand 
brengen. Daarom hebben we evenals verleden jaar, als motto ‘samen kom je verder’. Polarisering 
brengt  onze inwoners en ons mooie Mook en Middelaar niet verder.  Onze gezamenlijke opdracht: 
zorgen dat de mensen hier kunnen wonen in harmonie met elkaar, met hun omgeving en met de 
natuur.  

Om de begroting in de toekomst beter te kunnen bekijken hebben raad en college spelregels nodig. 
Die regels zijn er deels wel in de vorm van losse afspraken. Wij willen nu tot financiële grondregels 
te komen. Een paar voorbeelden: 
 

• Structurele uitgaven moeten gedekt worden door structurele inkomsten.  
• Incidentele baten en lasten mogen de begroting niet uit evenwicht brengen. 
• Tegenvallers primair oplossen in het lopende begrotingsjaar door verschuiving van posten. 
• Bestedingen en uitgaven opnemen in het jaar waarin ze zich werkelijk voordoen. 

 
Er wordt een greep gedaan uit de VBR. Voor een belangrijk deel het gevolg van de ambities in deze 
zittingsperiode. Bij de commissiebehandeling is duidelijk gemaakt welk deel voor incidentele en 
welk voor structurele uitgaven gebruikt wordt.  
We missen node een rekenkamercommissie. In 2019 moet deze er komen. Ons eerste verzoek is 
dan het in beeld brengen hoe de ontwikkeling van de VBR de afgelopen 10 jaar is geweest en hoe de 
middelen zijn ingezet, onderscheiden in structurele en incidentele doelen. Want we maken  ons 
zorgen over uitputting van de VBR. 
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Toelichting dekkingsplan (11):  U wilt projecten pas voorleggen zodra ze concreet zijn en dan pas 
kredieten beschikbaar stellen. Dat lijkt logisch, maar heeft ook iets van ‘kop in het zand steken’. 
Dan zouden veel posten niet gebudgetteerd kunnen worden omdat de kosten nog onzeker zijn. 
Begroten is schatten. Er staat ons  nog heel wat te wachten: bijvoorbeeld digitale ontsluiting, extra 
uitgaven handhaving, groenrenovatie. 
Onttrekking VBR (11): Intensiteit in uitvoering van structurele taken is wisselend. Komt dus 
structurele ruimte vrij. Maar er kan dus ook ruimte ingenomen worden. Dit is rijk rekenen. Als de 
ruimte niet vrij komt gaat u naar de VBR.  Dat is dus geen goed idee. Het gaat immers om 
structurele taken. 
 
De gemeente geeft vaak fors minder geld uit dan begroot. Er is dus een flink verschil tussen 
begrotingen en jaarrekeningen. Bij de behandeling van de jaarrekeningen de afgelopen jaren 
hebben we hier al opmerkingen over gemaakt.  
Bestedingen lopen vaak over meerdere jaren en worden soms in één begrotingsjaar opgenomen. 
Dan is de begroting feitelijk niet realistisch. Het is belangrijk dat de bestedingen en uitgaven in het 
begrotingsjaar worden opgenomen waarin zij zich daadwerkelijk voordoen. Kan het college in deze 
zienswijze meegaan? Dit kan een afspraak zijn in eerder voorgestelde gedragsregels. 

In het algemeen zijn we tevreden met de gemaakte keuzes. Die zal ik niet allemaal benoemen gezien 
de toegemeten 10 minuten. Maar wel hier en daar een kanttekening: 

Besturen (26)  
We blijven gebruik maken van burgerpanel TIP. Maar dan moeten er wel meer mensen mee doen. 
De deelname is minimaal. Hoogste deelname tot nu toe 120 personen. De vragen moeten 
specifieker toegesneden worden op onze gemeente.  
 
Beschermen (28)  
We moeten aan inwoners duidelijk maken dat enige tolerantie als het om overlast gaat op zijn 
plaats is. Jongeren die op bepaalde plaatsen chillen moeten ruimte krijgen.  
De zeer beperkte handhavingscapaciteit beter wordt ingezet. Waar is de uitbreiding van capaciteit 
in 2019 terug te vinden in de begroting? 
Op 3 december zal PvdA Lokaal-Sociaal de PvdA Kamerfractie bezoeken om de urgentie van 
capaciteitsuitbreiding voor de politie toe te lichten.  
 
Verplaatsen (30)  
Het programma verplaatsen zegt niets over snelheidsvermindering op dat ene bekende stukje 
Rijksweg. Niets over verkeersveiligheid op de Heumensebaan en de Ringbaan en ontwikkelingen 
rond het spoorbruggetje. Wat gaat er in 2019 concreet gebeuren?  
 
Werken (32) In 2019 komt een bewegwijzeringsplan. Is het mogelijk om dit voor juni te 
realiseren, opdat dat jaar met de uitvoering kan worden begonnen? 
We vinden de formulering over de plannen met de spoorzone wel erg cryptisch. Wat verstaat u 
onder gesprekken voor het vinden van kostendragers voor de omzetting? 
 
Recreëren (36 en 69) Er wordt veel geld besteed om de passantenhaven in goede conditie te 
houden. Maar voor wie? Deze haven wordt slecht bezocht. Is bezoek te stimuleren, zodat er niet 
alleen kosten zijn, maar ook enige baten.  
 
Samenleven en zorgen (38) U gaat op zoek om de kosten te beperken in het sociale domein. Maar 
dat mag niet leiden tot een onevenredige druk op vrijwilligers en mantelzorgers. We vragen u 
vooral om kritisch te kijken naar de kosten van speciaal vervoer door AVAN. U weet dat wij dit 
kritisch volgen.  
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Toelichting Fonds voor oplossingen. Aan welke problemen moeten we denken. Alle middelen uit dit 
domein zijn hier toch voor?  
U treft voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding afvalinzameling. We vragen uitdrukkelijk bij 
de toegezegde startnotitie ook aandacht voor verdergaande scheiding inclusief luierinzameling. 
Gezien de ontwikkeling bij de huidige inzamelaar verdient dit binnenkort al aandacht. 
 
Wonen (44) We missen Destion in het verhaal. Afspraken over sociale huurwoningen, 
verkoopbeleid en verduurzaming van de woningvoorraad. 
Uit het coalitieakkoord: We gaan experimenteren met verschillende woonvormen zoals Tiny-
houses of woonvormen met jongeren en ouderen samen. In het collegeprogramma: Wij staan open 
voor plannen die afwijken van het gangbare enz. Geen gedurfde experimenten tref ik aan. Het ritselt 
in den lande van mooie initiatieven met  onder andere Tiny houses, ONE-woningen en de bouw van 
echte starterswoningen. Is het college bereid initiatieven op te zoeken en verder te gaan dan ‘open 
staan voor’. 
 

Paragrafen 
 
Paragraaf verduurzamen (97) 
 
In deze paragraaf wordt fors ingezet. Het komt echter niet voor in de programmabegrotingen (par 
2.1.1., blz. 25 tot 46), niet in de doelstellingen, niet in de acties en ook niet in de begrotingsbedragen 
die hiervoor uitgetrokken zijn. We praten vooral over verduurzamen, maar we willen ook in deze 
periode daden zien. We vragen het college meer inzicht te geven in hetgeen in 2019 op dit gebied 
staat te gebeuren. In het Limburgse provinciaal energiefonds zit veel geld. We vragen u dit 
maximaal te benutten. 
 
Energiebesparing en opwekking zien we nu vaak bij mensen die het zich kunnen permitteren. Vaak 
profiteren zij bovenmatig van allerlei regelingen. De prijs voor verduurzaming mag niet 
onevenredig zwaar terecht komen bij de lage inkomens. We moeten ervoor zorgen dat iedereen 
ook wat dit betreft mee kan doen. Subsidies moeten vooral daar terecht komen waar de lasten zelf 
niet gedragen kunnen worden. 
 
In het amendement van 12 juli over de facultatieve paragraaf ‘verduurzamen’ staat: “In deze 
paragraaf wordt jaarlijks met een toelichting, ook waar mogelijk kwantitatief, verslag gedaan van 
de tussenstand ten opzichte van de doelen voor 2030 in de energievisie op het gebied van 
energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie." Dat dit nog niet ten volle kan 
beseffen we. Maar waar staan we nu op weg naar de energieneutrale gemeente in 2030? Daarover 
had ik iets in deze paragraaf verwacht.  
Met technische oplossingen alleen komen we er niet. Meer aandacht voor bezuinigen van energie. 
De gedragscomponent, zeker zo belangrijk,  komt te weinig aan bod. 
In een advertentie: Heeft u een tuinfeestje? Laat de kou de pret niet bederven? Met deze terraskachel 
kun je nog heerlijk warm buiten zitten tot in de late uurtjes. 
Een dorpsgenoot zei me dat dit geen probleem is, immers hij had zonnepanelen aangeschaft. 
Alternatieve energieopwekking is voor velen een vrijbrief om er maar op los te gebruiken.  
Het is van de zotte dat er bij +15 gr. in de openlucht geschaatst wordt, dat terrassen van 
horecagelegenheden en particulieren bij kil weer verwarmd zijn.  
 
Tot slot 
De meeste inwoners van Mook en Middelaar hebben een goed leven. Ze wonen in een rustige, 
groene leefomgeving waar kinderen kunnen spelen. Doen aan sport of maken muziek, zijn 
vrijwilliger bij een vereniging of op school en  helpen een naaste. 
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Maar er is ook nog ongelijkheid en armoede. Op het gebied van groen en duurzaamheid zitten de 
partijen aardig op één lijn. Wij hopen van harte dat we niet alleen duurzaamheid monitoren, maar 
ook hoe het gaat met terugdringen van armoede en ongelijkheid. Die aandacht lijkt wat weg te 
zakken door alle aandacht voor groen en duurzaam.  Laten we net zoals dat soms gebeurt met een 
boom die gekapt zal worden ook om mensen gaan staan die dreigen ‘om te vallen’. Die verdienen 
zeker ook dezelfde passie en betrokkenheid, zo niet meer. Niet alleen de begroting moet in 
evenwicht zijn, maar ook onze aandacht en betrokkenheid. Als PvdA Lokaal-Sociaal laten we dit 
niet ondersneeuwen zolang ons rijke dorp nog situaties van relatieve armoede kent en kinderen 
veel van wat gemeengoed is, ontzegd moet worden. We blijven ons met vertrouwen en optimisme 
hiervoor inzetten. 
Successen ontstaan daar waar mensen bereid zijn samen te werken. 
 
‘Samen kom je verder.’ 
 
Lee Tonnaer, fractievoorzitter PvdA Lokaal-Sociaal                      
8 november 2018 
 
 


