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PROGRAMMABEGROTING 2010 EN MEERJARENRAMING 2011 t/m 2013 

 
Raadsvergadering 9 november 2010 

 
 
“If you can dream it, you can do it” 
 
Achtergrond 
In reactie op de Kaderbrief 2010 heeft de VVD-fractie aangegeven dat vanwege de 
economische crisis, de gevolgen van de organisatieontwikkeling en de stagnerende 
woningbouw het noodzakelijk is om een pas op de plaats te maken. De gemeentelijke 
ambities komen niet overeen met de realiteit en de mogelijkheden. Tijdens de 
raadsvergadering van 13 juli heeft de VVD-fractie meerdere voorstellen aan het college 
gedaan om te komen tot bezuinigingen. 
 
In vervolg op de Kaderbrief heeft het college tijdens de raadsvergadering van 12 oktober 
een voorstel ingebracht met betrekking tot de invulling van de bezuinigingstaakstelling 
voor de meerjarenbegroting 2010-2013. Daarnaast is een eerste aanzet gegeven voor de 
herijking van de visie op Best. Deze herijking is nodig, omdat uit de meest actuele 
bevolkingsprognose blijkt dat Best de ooit gedachte 40.000 inwoners bij lange na niet zal 
halen. We moeten uitgaan van ± 31.000 inwoners in 2020 en van ± 33.000 in 2040. 
 
De VVD-fractie heeft ingestemd met de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen en de 
indicatie van de doorlooptijd en realisatie die hierbij is gegeven. Verder zijn wij akkoord 
gegaan met een herijking van de visie op Best. De actuele bevolkingsprognose vraagt om 
herbezinning van meerdere plannen en projecten. Het lagere inwonersaantal heeft 
nadelige consequenties voor het meerjarig financieel beleid, zoals minder opbrengsten uit 
de grondexploitatie en een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds. De 
beperkte groei van de bevolking in Best heeft aanzienlijke gevolgen op bijna ieder 
beleidsterrein.  
 
Speerpunten 
Ondanks de financiële uitdagingen waar we de komende jaren voor staan onderschrijven 
wij het uitgangspunt “blijf oog houden voor een beter Best, blijf vooruit kijken en hierop 
beleid voeren”. Dit is in lijn met onze uitspraak tijdens de behandeling van de Kaderbrief: 
“pas op de plaats, maar wel vooruit!”. De samenleving in Best is gebouwd op een sterk 
fundament, dat bestaat uit een aantrekkelijk en groen buitengebied, de aanwezige 
culturele en maatschappelijke voorzieningen, een prima leefklimaat, de goede 
bereikbaarheid, het traditionele ondernemerschap, de actieve middenstand, de vele 
vrijwilligers en het bruisende verenigingsleven. Dit fundament moeten we koesteren. De 
VVD wil niet alleen in het behoud investeren, maar vooral ook in de uitbouw en het 
uitdragen van deze kwaliteiten. Bijvoorbeeld samen met de toeristische sector “Best 
promotie” neerzetten om de informatievoorziening te verbeteren en het aanbod te 
vergroten. 
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Een aantal kwaliteiten ontbreekt nog, zoals een gezellig en levendig centrumgebied met 
aandacht voor een hoge kwaliteit van wonen, winkelen, werk, ontspanning en horeca. 
Om het hiermee samenhangende proces te versnellen roepen wij het college op om 
uiterlijk 31 januari 2010 met een realistisch en haalbaar stedenbouwkundig plan op 
hoofdlijnen te komen. We dienen hiervoor een motie in. Het gewijzigde centrumplan kan 
dan worden betrokken bij de meningsvorming tijdens de verkiezingscampagnes van de 
verschillende partijen. Zoals eerder gesteld zet de VVD-fractie, gelet op de gewijzigde 
inzichten, op voorhand vraagtekens bij de bouw van een nieuw gemeentehuis en de 
ontwikkeling van een dorpsplein op een nieuwe locatie. 

Naast de realisatie van een gezellig en levendig centrumgebied heeft het stimuleren van 
de woningmarkt en het tegengaan van een verdere toename van de werkloosheid voor 
de VVD absolute prioriteit. Het is noodzakelijk om Best aantrekkelijk te houden en te 
blijven bouwen, minimaal voor de eigen inwoners en in het bijzonder voor starters. Als 
antwoord op de kredietcrisis heeft het rijk en de provincie Noord-Brabant ervoor gekozen 
om juist nu te investeren in de woningmarkt en in behoud van werkgelegenheid. Zo heeft 
de provincie € 250 miljoen uitgetrokken om de woningmarkt vlot te trekken. Meerdere 
gemeenten hebben dit voorbeeld gevolgd met allerlei stimuleringsregelingen, 
investeringen en initiatieven. Op gemeentelijk niveau gaat het ondermeer om het 
overnemen van grondposities van private partijen, het naar voren halen van projecten, 
het bevriezen van de grondprijzen en het opzetten van garantiefondsen. Het is in deze 
tijd van belang om samen met de ontwikkelaars en corporaties verantwoord te 
investeren en met initiatieven te komen om de woningmarkt impulsen te geven en vlot te 
trekken. Om dit in Best te bewerkstelligen roepen wij het college op om prioriteiten te 
stellen voor wat betreft de realisatie van onze woningbouwplannen. Locaties met een 
naar verwachting positief financieel resultaat voor de gemeentekas en minder “drempels” 
naar voren halen en andere met een negatief resultaat en weinig voortgang naar 
achteren schuiven. Concreet zou dit kunnen betekenen dat Aarle/Hokkelstraat prioriteit 
krijgt boven Dijkstraten.  

Het aantal personen, dat een beroep doet op de WWB neemt aanzienlijk toe. Onze fractie 
maakt zich grote zorgen over de toename van de werkeloosheid, in de eerste plaats voor 
de betrokkenen zelf maar ook voor de financiële consequenties voor de gemeente. Het is 
van belang om hiervoor tijdig en adequate maatregelen te nemen. In het programma 
“Werk en inkomen” is een aantal maatregelen opgenomen die wij van harte 
ondersteunen, zoals het project Work First. Dit project is bedoeld om mensen die nog 
geen werk hebben gevonden en een uitkering aanvragen zo snel mogelijk aan het werk 
te helpen. De gedachte achter Work First is dat het meteen verrichten van 
werkzaamheden de werklozen snel dichter bij de arbeidsmarkt brengt. Uit onderzoek is 
gebleken dat een groot aantal gemeenten deze methodiek succesvol toepast om pas 
ingestroomde en kansrijke bijstandsgerechtigden weer snel uit de uitkering te krijgen.  

Verder moet worden ingezet op leerwerkplekken, leerwerktrajecten, opstapbanen, 
werkplekken binnen de gemeentelijke organisatie en activeringspremies. Naast de 
opgenomen maatregelen vindt de VVD-fractie het belangrijk om de lokale arbeidsmarkt 
verder te stimuleren door ruimte en vrijheid te creëren voor startende ondernemers, 
maximale medewerking te verlenen bij de vestiging en uitbreiding van bedrijven en een 
beperking van regels en versoepeling van het vergunningenbeleid door te voeren. Ook 
kunnen de mogelijkheden worden bezien om bij aanbestedingen lokale partijen te 
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betrekken. Wij verzoeken het college om de mogelijkheden van het huidige inkoopbeleid 
hierop te toetsen en indien nodig aan te passen.  

Voor wat betreft het financiële gemeentelijke beleid gaan wij de komende jaren uit van 
een solide en behoudende aanpak. Investeringen dienen getemporiseerd te worden met 
uitzondering van maatregelen om de economie en werkgelegenheid te stimuleren. 
Risico’s dienen zo veel als mogelijk te worden vermeden en marktpartijen dienen 
gestimuleerd te worden tot investeringen. De VVD-fractie gaat uit van een structureel 
sluitende begroting en een permanente zorgvuldige afweging van oud en nieuw beleid: 
noodzaak gaat voor franje. Wij zijn van mening dat de tekorten voor de jaren 2011 en 
verder niet administratief gedekt moeten worden uit de reserves. De druk moet op de 
ketel blijven om financiële ruimte te scheppen door kostenreductie, efficiënter werken en 
een door de Raad te voeren kerntakendiscussie. Daarbij is het nog maar de vraag of wij 
de komende jaren kunnen voldoen aan de voorwaarde om reserves te zijner tijd terug te 
boeken; dit mede gelet op de aangekondigde korting op het gemeentefonds in 2011. 
Verder zullen de extra inkomsten uit het groeiend aantal inwoners en woningen hard 
nodig zijn om de voorzieningen op peil te houden. Hierbij kan gedacht worden aan 
nieuwe infrastructuur, school- en sportvoorzieningen. Kortom eerst een forse 
kostenreductie en dan pas nieuw beleid inzetten. Voor de VVD-fractie blijft het 
uitgangspunt dat onze burgers niet worden opgezadeld met een lastenverhoging.  

Programmabegroting en meerjarenraming 
Als afronding van onze inbreng komen wij op het voorliggende raadsvoorstel. Door een 
grondige kostenanalyse is het mogelijk gebleken om de begroting voor 2010 sluitend te 
maken. Verder is een perspectief gegeven om in de komende periode nader naar de 
financiële positie te kijken. Voorgesteld is om te benchmarken in relatie tot het 
takenpakket van de gemeente en de strategische prioriteitendiscussie voort te zetten om 
op termijn ook de jaren 2010 -2013 sluitend te maken. Dit gecombineerd met het 
onderzoek naar de effecten van de ambitiekeuze voor Best biedt naar onze mening 
voldoende materiaal om de discussie over de meerjarenramingen te voeren. Wij kunnen 
dan ook instemmen met de vaststelling van de voorliggende programmabegroting 2010 
en de meerjarenraming over 2011 t/m 2013 inclusief de eerste wijziging van de 
begroting 2010. 

Afsluitend geven wij het college de volgende boodschap mee: vooruitdenken, kosten 
besparen en werken aan doelmatigheid, effectiviteit en doelgerichtheid. We staan in Best 
nog voor een groot aantal uitdagingen, waaronder het centrumplan. “If you can dream it, 
you can do it” zei Walt Disney. Wij hebben daar alle vertrouwen in en wensen het college 
en de ambtelijke organisatie hier veel succes bij!  

Bedankt voor uw aandacht. 

 

 


