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Op 7 november heeft de raad de programmabegroting 2020 en later behandeld. De begroting
2020 kende in eerste instantie een tekort van € 326.000,-. Tijdens de behandeling heeft de
voorzitter voorgesteld om het advies uit de RIB rond de septembercirculaire onderdeel te maken
van de besluitvorming. De raad heeft daar in meerderheid mee ingesteld. Daarmee is aan het
tekort van de begroting € 500.000,- toegevoegd. Daarmee zou de begroting uitkomen op een
positief saldo van €174.000,Vraag 1: Klopt die conclusie?
Vervolgens heeft de raad in meerderheid diverse amendementen aangenomen, die direct invloed
hebben of in elk geval kunnen hebben op de begroting van 2020. Dat betreft:
➢ Het college de opdracht te geven de volgende stukken in 2020 voor te leggen aan de
raad:
a.
Nieuwe structuurvisie
b.
Nieuw mobiliteitsplan
c.
Bestemmingsplan Buitengebied
d.
Maatschappelijk vastgoedbeleid
e.
Arbeidsmigrantenbeleid
f.
Fietspad Malpie op huidig tracé
g.
Uitvoeringsnota fietsbeleidsplan
h.
De resultaten van het onderzoek wonen en zorg
➢ dat alle plannen en voorbereidingen voor het verplaatsen van het genoemde fietspad
(Malpie) worden gestaakt, en enkel een niet gemandateerd bedrag van 250.000 euro in de
begroting blijft staan voor regulier onderhoud en een nieuwe toplaag op het huidige tracé.
➢ Op pagina 153 van de begroting, onder Bezuinigingen , de bezuiniging "Onderhoud
begraafplaatsen naar niveau B" te schrappen.
➢ Een bedrag van €25K incidenteel voor 2020 te onttrekken uit financiële bandbreedte en
toe te voegen aan Programma 2, ten behoeve van de post Camerabeveilïging Schaapsloop
met dien verstande dat het totaalbedrag van de subsidie over 4 jaar C125K blijft.

➢ Een bedrag van € 1.500 euro ter beschikking te stelling voor het realiseren en openen van
een Witte Anjer Perkje" aan het Verzetstrijdersplein in Valkenswaard. De dekking hiervoor
te zoeken binnen het krediet Groene uitstraling binnen de bebouwde kom.
➢ op pag. 19 in de bandbreedte voor 2020 een bedrag van € 31.000,- wordt opgenomen
voor (310 personen x € 100,-) compensatiebijdrage van € 100,- per persoon voor de groep
mensen met een inkomen tot maximaal 110% van het bijstandsniveau. Dat deze
eenmalige kosten ten laste van de Financiële Bandbreedte worden gebracht.
➢ De bezuiniging Herinvoeren Toeristenbelasting (€1,10) op pagina 153 van de begroting uit
de lijst van bezuinigingen te schrappen en het niet-heffen van toeristenbelasting breed te
blijven uitdragen. Besluitpunt 10 van het raadsvoorstel te schrappen.
Vraag 2: wij verzoeken u ons een berekening voor te leggen van de directe gevolgen die deze
besluitvorming heeft op de begroting van 2020. Daar waar u geen bedragen kent of weet,
verzoeken wij u met een reële inschatting te rekenen.
Wij merken hierbij op dat het niet zo kan zijn dat een antwoord wordt gegeven waarvan de
gevolgen niet zijn in te schatten of te berekenen. Wij verwachten namelijk dat de ambtelijke
organisatie c.q. de inzet van onze mensen ook moet worden afgestemd op de werkzaamheden die
volgen uit de besluitvorming.
Vraag 3: wij verzoeken u duidelijk te omschrijven welke gevolgen de besluitvorming heeft (gaat
hebben) op het moeten inhuren van externen.
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