
 
 

Voorzitter, voor het zomerreces behandelden wij in deze raad de kadernota. Normaal gesproken 

gaat het zo dat het college daarin een voorstel doet aan de raad waarin ze aangeeft hoe zij de 

beschikbare middelen het komend jaar wil besteden. Vervolgens geeft de raad aan wat ze met dit 

voorstel van het college wil doen en daarna wordt op basis van de ingebrachte uitgangspunten de 

begroting voor het volgend jaar samengesteld. 

Hoe anders ging het dit keer. Er lag weliswaar een kadernota maar het bijbehorende raadsvoorstel 

ontbrak. In de begroting legt het college nog een keer uit waarom: Allerlei ontwikkelingen hadden er 

namelijk voor gezorgd dat we bij ongewijzigd beleid te maken zouden krijgen met een groot 

structureel tekort. En dus nam dit college haar verantwoordelijkheid en deed naar eigen zeggen een 

aantal stevige ingrepen om alsnog een structureel sluitend resultaat te kunnen presenteren.  

Maar, voorzitter, voor De Gestelse Coalitie is dat niet genoeg. Niet in de laatste plaats, omdat het 

uiteindelijk onze inwoners zijn die deze ingrepen moeten betalen. Eerder beloofde het college dat de 

OZB niet verhoogd zou worden. Nu komen ze daarop terug en wordt de OZB toch geïndexeerd. En 

ook de afvaltarieven stijgen fors als het aan dit college ligt. Dat daar in deze raad anders over 

gedacht wordt, bleek vorige maand tijdens het debat over het grondstoffenplan maar toch is deze 

stijging één van de fundamenten onder deze begroting. Ik vind dat onbegrijpelijk. Net zoals ik het ook 

niet begrijp dat dit college trots is op het feit dat ze dit jaar 1,4 miljoen minder uit de reserves 

hoefden te halen dan vorig jaar. Gekker moet het niet worden, voorzitter!  

En dat allemaal om de wensen uit het coalitieakkoord te kunnen uitvoeren. Voor mij voelt dat toch 

een beetje als mooi weer spelen met geld dat je eigenlijk niet hebt. En dat terwijl de vorige coalitie 

juist alles in het werk heeft gesteld om onze gemeente weer financieel gezond te maken.  

Voorzitter, ik benadruk het nog maar eens. De omvang van onze reserves daalt in deze 

begrotingsperiode opnieuw fors.  Als we in dit tempo doorgaan dan houden we geen reserves meer 

over. De cijfers in de begroting spreken voor zich! Onze vrije investeringsreserve vertoont zelfs op 

dit moment al een negatief saldo. En dus stelt het college voor om deze dan maar samen te voegen 

met de vermogensreserve.  

Voorzitter, het kan aan mij liggen maar ik vind dat toch verdacht veel lijken op creatief boekhouden. 

Ik ben dan ook heel benieuwd naar de beleidsnotitie over onze reservepositie, die het college ons 

voor 2020 heeft beloofd. Ik hoor trouwens graag van de wethouder, waarom die notitie pas volgend 

jaar komt. Het zou prettiger zijn geweest als we vandaag al over die informatie hadden kunnen 

beschikken. Maar misschien kan de wethouder vanavond alvast een tipje van de sluiter oplichten, 

zodat we weten waar we aan toe zijn, voordat we beslissen welke wensen we in deze begroting gaan 

honoreren.  

Voorzitter, De Gestelse Coalitie vindt het lastig om die beslissing te nemen, omdat wij eigenlijk van 

mening zijn dat we het ons helemaal niet kunnen permitteren om allerlei nieuwe wensen te 

honoreren. Overigens wil dat niet zeggen dat we vinden dat we dan maar helemaal niet meer 

moeten investeren.  

Een gemeenschapshuis in Gemonde vinden we een goede zaak en ook het sportpark in Gemonde 

kan zeker een opknapbeurt gebruiken.  

Verder zijn we een groot voorstander van een versneld uitvoeringsprogramma Verkeer en 

Mobiliteit, waarbij we heel erg benieuwd zijn naar het lijstje met knelpunten die we als eerste gaan 



 
aanpakken. Er is in ieder geval keuze genoeg en ik reken erop dat de onveilige situatie met het 

fietspad en de uitrit van het parkeerterrein aan het Adrianusplein, waarvoor wij in deze raad al 

meerdere keren aandacht hebben gevraagd, ook op dat lijstje staat. Misschien kan de wethouder dat 

vanavond al toezeggen? En de toplaag van de Piet van der Lee brug mag ook wel geëgaliseerd 

worden. Hierover krijgen we veel klachten van onze inwoners. 

Verder is het goed om te zien dat het college ook heeft gezocht naar mogelijkheden om de tekorten 

terug te dringen. We hebben in dit kader wel een vraag over het projectbudget digitale 

dienstverlening. Het gaat hier om een bedrag van ruim 150.000 euro dat niet meer wordt uitgegeven 

en mijn vraag is wat er eigenlijk gedaan zou worden voor dat bedrag en welke gevolgen het niet 

aanwenden van dit bedrag heeft voor de kwaliteit van onze digitale dienstverlening.  

Waar we heel erg veel moeite mee hebben, voorzitter, is dat de taakstelling op het Sociaal Domein 

gehandhaafd blijft. In onze ogen is het te gek voor woorden dat je aan de ene kant bezuinigt op de 

zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving, terwijl je aan de andere kant zonder blikken of blozen 

enorme bedragen uitgeeft aan prestigieuze projecten, zoals bijvoorbeeld een dure fontein op het 

Mercuriusplein en de aanpassing van het Raadhuisplein.  

Wat ons betreft kunnen we dat geld beter gebruiken voor de Beekvlietboerderij.  

Ik ga daar graag wat dieper op in, voorzitter, want ik zet toch wel wat vraagtekens bij de notitie die 
wij hierover afgelopen dinsdag van het college kregen. Aanleiding voor deze notitie was onze motie 
vreemd aan de orde van de dag van 29 augustus, waarin wij het college vroegen om een 
haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de mogelijkheden van de verhuizing van het Wijkplein naar 
de Beekvlietboerderij.  
 
Voorzitter, wat mij betreft is dit vooral een studie geweest naar de onmogelijkheden. Ik zal straks 
toelichten waarom maar ik wil eerst ingaan op de oplossing, die de gemeente bedacht heeft voor het 
Wijkplein. Daarbij stellen zij voor om een woning aan het Margrietplein, de aangrenzende 
gemeentelijke grond en de kantine van SCI  in gebruik te geven aan respectievelijk het Wijkplein en 
de kleding- en speelgoedbank. 
 
In de notitie lees ik dat het Wijkplein heeft aangegeven deze splitsing van hun activiteiten niet 
optimaal maar wel acceptabel te vinden. Voorzitter, dat is niet wat ik heb gehoord tijdens ‘Praat met 
de raad’ en ook niet wat de bewoners ons vertelden tijdens ons bezoek aan het Wijkplein. In 
tegenstelling tot hetgeen wordt gesteld in de notitie vinden zij een woning namelijk helemaal niet 
geschikt voor hun activiteiten. En de omwonenden van die woning denken daar hetzelfde over. En 
dan de kantine van SCI. We weten allemaal dat die in de toekomst niet in gebruik kan blijven voor de 
kleding- en speelgoedbank. Het zou hier dus gaan om een tijdelijke oplossing, waarvan de 
initiatiefnemers ook nog eens hebben aangegeven dat deze voor hen verre van ideaal is. En dan druk 
ik het nog heel voorzichtig uit.  
 
Wat vervolgens opvalt, is dat de kosten voor deze oplossing niet meegenomen zijn in de notitie. Ik 
lees wel dat er een bedrag van 22.000 euro per jaar nodig is om de Beekvlietboerderij kostenneutraal 
open te houden maar die kosten worden niet afgezet tegen de kosten die de gemeente moet maken 
voor het openhouden van de SCI-kantine en de vaste lasten van de woning.  

 
En dan de inkomsten. Natuurlijk lopen we een eenmalige verkoopopbrengst mis en inderdaad, er 
kan geen structurele besparing worden ingeboekt. Maar daar staat een hele grote waarde voor het 
sociaal domein tegenover.  Iets waar wij veel belang aan hechten en het college blijkbaar ook, want 



 
in de begroting lezen we letterlijk: Door de zorg en ondersteuning dichter bij de inwoners te 
organiseren besparen we op de duurdere 2e lijns zorg.  

 

Voorzitter, ik zou dit aspect graag terug willen zien in de haalbaarheidsstudie. Ik dien daarvoor een 
motie in, die ik zal voorlezen. 

 

En dan de gemeenschapshuizen. Inmiddels is de Meander alweer een tijdje in gebruik en wij willen 

graag inzicht in de totale kosten van dit project. Ik snap dat dit vanavond niet kan maar misschien kan 

de wethouder wel toezeggen dat wij een dergelijk kostenoverzicht krijgen? En dan zou ik daarin ook 

graag zien wat er al is gedaan of wat we nog gaan doen met de 500.000 euro die is uitgetrokken voor 

verduurzaming. 

Net zoals het college zien wij ook dat de exploitatie van de gemeenschapshuizen onder druk staat en 

wij vragen ons in dat kader af waarom de structurele huuropbrengsten omtrent 

bibliotheekvoorzieningen juist nu zijn afgeraamd naar € 0. Het lijkt me dat dit toch een wezenlijke 

bijdrage levert aan de exploitatie van onze gemeenschapshuizen. Graag uitleg van de wethouder 

hierover en misschien kan zij dan ook meteen aangeven waarom zij - vooruitlopend op de 

uitkomsten van de principiële discussie over de bibliotheek - in 2020 toch alvast eenmalig 50.000 

euro beschikbaar stelt en ook nog eens de verlaging van de subsidie wil heroverwegen? 

En dan tot slot van deze eerste termijn voorzitter nog één keer de woningbouw. Ik wil de discussie 

van vorige maand niet meer helemaal overdoen maar ik heb nog wel een vraag over de aantallen 

sociale huurwoningen. Ik ben de tel namelijk een beetje kwijtgeraakt. Zo hadden we bijvoorbeeld in 

het verleden al de kleine zorgwoningen van Nieuw Beekvliet, die op dit moment geschikt gemaakt 

worden voor Kentalis. Een goede ontwikkeling maar klopt het dat deze zorgwoningen nu opnieuw 

zijn meegenomen in de telling van de sociale huurwoningen? Ik hoor het graag van de 

wethouder.  

En als we het dan toch over kleine woningen hebben. Vorige maand heeft een motie voor Tiny 

Houses het niet gehaald. Wij hebben een aangepast voorstel voor iets grotere, permanente kleine 

wooneenheden van tussen de 60 en 70 vierkante meter, die we versneld willen realiseren. Ook 

daarvoor heb ik een motie, die ik zal voorlezen. 

 
  



 
 

Motie Wijkplein 

 

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel in vergadering bijeen op donderdag 24 oktober ter 
bespreking van agendapunt 9 - dekkingsplan begroting 2019 en begroting 2020-2023. 
 
Constaterende dat: 

• het College heeft aangegeven geen voorstander te zijn van verplaatsing van het Wijkplein 

naar de Beekvlietboerderij; 

• de initiatiefnemers van het Wijkplein dit juist wel willen. 

 

Overwegende dat: 

• de kosten voor het geboden alternatief niet in de gepresenteerde haalbaarheidsstudie zijn 

meegenomen; 

• in de haalbaarheidsstudie geen rekening is gehouden met de maatschappelijke meerwaarde 

van het Wijkplein en de besparingen die dit kan opleveren in het sociaal domein; 

• de haalbaarheidsstudie daarmee niet volledig is. 

 

Verzoekt het college om:  

• de haalbaarheidsstudie aan te vullen met een financiële analyse, waarin deze aspecten wel 

zijn meegenomen; 

• de resultaten daarvan voor te leggen aan de raad; 

• pas daarna te beslissen of zij tot verkoop van de Beekvlietboerderij wil overgaan. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

24 oktober 2019 

Fractie De Gestelse Coalitie 

  



 
 
 
Motie kleine woningen 
 
De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel in vergadering bijeen op donderdag 24 oktober ter 
bespreking van agendapunt 9 - dekkingsplan begroting 2019 en begroting 2020-2023. 
 
Constaterende dat: 
 

• het College in haar uitvoeringsprogramma in wil zetten op extra woningen voor mensen met 
een laag inkomen; 

• zij daarin ook prestatieafspraken wil maken met woningcorporaties over doorstroming en 
het tegengaan van scheef wonen; 

• zij diezelfde corporaties groen licht wil geven voor het bouwen van tijdelijke woningen om 
snel het woningaanbod te vergroten.  

 
Overwegende dat: 
 

• er in onze gemeente een grote behoefte is aan betaalbare kleine wooneenheden voor één- 

en tweepersoonshuishoudens; 

• er op dit moment niet of nauwelijks woningen van dit type beschikbaar zijn; 

• dit scheef wonen in de hand werkt, omdat mensen niet door kunnen stromen naar een 

kleinere woning; 

• er binnen de gemeente voldoende locaties beschikbaar zijn om dit soort woningen te 

bouwen. 

• het college hiervoor al een lijst van mogelijke locaties heeft vastgesteld. 

 

Verzoekt het college om: 

• op deze locaties versneld permanente, kleine wooneenheden van 60 tot 70 m2 te realiseren. 

 

 En gaat over tot de orde van de dag. 

 

24 oktober 2019 

Fractie De Gestelse Coalitie 

 

 


