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VVD FRACTIE GEEFT VISIE OP KADERBRIEF 2010 

'PAS OP DE PLAATS, MAAR WEL VOORUIT' 

De VVD-fractie is van mening dat vanwege de economische crisis en de gevolgen 
van de organisatieontwikkeling, het noodzakelijk is om een pas op de plaats te 
maken. Onze ambities komen niet overeen met de realiteit en de mogelijkheden. 
Naast de directe gevolgen voor het ruimtelijk beleid zal het aantal personen die 
een beroep doet op de WWB aanzienlijk toenemen. Onze fractie maakt zich grote 
zorgen over de toename van de werkeloosheid, zowel voor de betrokkenen als voor 
de financiële consequenties voor de gemeente. 

Ondanks deze ontwikkelingen is het zaak om Best leefbaar te houden en ‒ waar 
mogelijk ‒ te verbeteren. Dit geldt ook voor de kwaliteit van de dienstverlening en 
bestaande intrinsieke waarden. Om dit te bewerkstelligen is het voor de raad, het 
college en de ambtelijke organisatie van belang om juist in deze tijd de gelederen 
te sluiten en gericht te zijn op de totstandkoming van een “beter Best”. Wij roepen 
onze collega-raadsleden op om zich de komende periode inhoudelijk te focussen op 
de hoofdlijnen van beleid en, ondanks de komende raadsverkiezingen, in mindere 
mate op het politieke profiel. Als we ons richten op zaken die er toe doen zullen we 
gestelde doelen eerder bereiken. Dit is in het belang van Best. 

In de Kaderbrief wordt gesteld dat de geschetste ontwikkelingen leiden tot een 
aanzienlijk begrotingstekort. Het college gaat zich de komende maanden buigen 
over te nemen maatregelen. De VVD-fractie geeft het college vooraf mee dat deze 
maatregelen niet mogen leiden tot verhoging van de lastendruk voor onze inwo-
ners. Verder gaan wij ervan uit dat bij de zoektocht uitgegaan wordt van een zo 
redelijk mogelijke verdeling over de verschillende programma’s. 

 
Naar onze mening zijn de volgende mogelijke maatregelen aan de orde: 

 investeringen temporiseren; 
 prioriteren: 

o wettelijke taken en zaken oppakken waar burgers direct beter van wor-
den; 

o "nice to have" zaken en nieuw beleid voorlopig in de koelkast; 
 verdere reductie regelgeving; 
 inverdieneffect reorganisatie inzichtelijk maken; 
 voortzetten strategische prioriteitendiscussie en benchmarken takenpakket om-

liggende gemeenten. Hiermee wordt ondermeer gedoeld op een efficiencyslag 
binnen de ambtelijke organisatie. De personeelskosten dienen in een meer re-
delijke verhouding te komen met de activiteitskosten; 

 het stimuleren van de doorstroming op de woningmarkt. Een mogelijkheid hier-
toe is het instellen van een "Stimuleringsfonds Woningbouw", zoals in de ge-
meente Horst aan de Maas. Deze gemeente garandeert kopers van een nieuw-
bouwhuis de verkoop van hun oude woning. Wie in de gemeente een ander 
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 huis koopt, kan contractueel de garantie krijgen dat de oude woning wordt op-

gekocht indien de eigenaar er zelf niet in slaagt het huis te slijten. De prijs die 
een bij het fonds betrokken belegger betaalt, ligt iets onder de taxatiewaarde. 
De belegger probeert het huis vervolgens alsnog tegen marktwaarde te verko-
pen. Het fonds is bedoeld om het risico af te dekken dat de belegger loopt, bijv. 
als een huis in waarde daalt. Er zit niet alleen geld in van de gemeente. Ook 
lokale projectontwikkelaars, bouwbedrijven, makelaars en de Rabobank betalen 
mee. Alle partijen hebben er belang bij als de huizenmarkt wordt vlot getrok-
ken, is de achterliggende gedachte. Een andere optie is het Alkmaarse model, 
waar onverkoopbare woningen worden gekocht door een woningcorporatie. De 
VVD-fractie roept het college op om de haalbaarheid van beide opties te onder-
zoeken. 

Omdat de economische recessie van tijdelijke aard is kunnen wij ons vinden in de 
voorgestelde maatregel om de mogelijkheden te bezien om tijdelijk reserves aan te 
wenden om tot een sluitende begroting te komen. Deze optie zien wij als achter-
vang indien andere oplossingsmogelijkheden niet tot de gewenste effecten leiden. 
Mocht hier sprake van zijn dan kan eventueel geput worden uit de Reserve Toe-
komstige Vernieuwing Best. Randvoorwaarde is dat dit "overbruggingskrediet" bin-
nen enkele jaren wordt teruggestort. 

De VVD-fractie kan op hoofdlijnen instemmen met de opgenomen kaders en uit-
gangspunten in de Kaderbrief. Wij geven het college nog een zestal aandachtspun-
ten mee voor de verdere uitwerking: 

1. Wij gaan uit van het beschikbaar komen van vrije kavels voor particuliere 
bouw. 

2. De doorstroming op de Ringweg verdient blijvende aandacht. Zo vraagt de ont-
sluiting van de wijken Heivelden en Heuveleind op de Ringweg om een goede 
en veilige verkeersafwikkeling. Bij congestie dienen mogelijkheden te worden 
onderzocht om de doorstroming te verbeteren. 

3. Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking tussen de schoolbesturen in Best. 
Onder het project "Het Best Passend onderwijs" krijgt de collectieve ambitie 
van de scholen en schoolbesturen van het basis- en voortgezet onderwijs, om 
het voor alle leerlingen mogelijk te maken onderwijs in Best te volgen, steeds 
meer vorm. Door het opzetten van inclusief onderwijs, ambulante begeleiding 
en speciaal onderwijs kunnen steeds meer kinderen binnen hun eigen sociale 
omgeving naar school. We zijn blij te lezen dat per 1 januari 2010 een depen-
dance voor speciaal onderwijs voor 20 autistische kinderen wordt gerealiseerd. 
We zijn op de goede weg! Wij gaan ervan uit dat de besparing op leerlingenver-
voer volgens afspraak "geoormerkt" wordt ingezet voor verdere investeringen 
die nodig zijn om dit initiatief tot een succes te maken. 

4. De VVD is van mening dat er snel duidelijkheid moet komen als het over de ac-
commodaties in Best gaat. Wij gaan ervan uit dat nog dit jaar het accommoda-
tiebeleid op de agenda van de Raad komt. 

5. De sportvoorzieningen dienen kwalitatief en kwantitatief op peil te blijven. Hier-
voor dienen de benodigde middelen gereserveerd te worden. 

6. Zoals eerder aangeven willen wij graag geïnformeerd worden over de stand van 
zaken qua werkinhoud en financiën bij Stichting de Omslag. 

Samenvattend geven wij het college de volgende boodschap mee: vooruitdenken, 
kosten besparen en werken aan doelmatigheid, effectiviteit en doelgerichtheid. Wij 
wensen het college en de ambtelijke organisatie veel succes en wijsheid bij de ver-
dere uitwerking van de Kaderbrief 2010. 
 
Bedankt voor uw aandacht. 
 


