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Begroting 2014 vastgesteld 

Gisteren werd in de jaarlijkse extra raadsvergadering de begroting 2014 inclusief de 
meerjarenbegroting vastgesteld. In het verleden werd dat wel de belangrijkste raadsvergadering van 
het jaar genoemd; tegenwoordig is de spanning er wel een beetje af. Immers bij de Voorjaarsnota 
worden de belangrijkste maatregelen al voorgekookt en meestal biedt de begroting dan nog maar 
weinig verrassingen. Niettemin het blijft een belangrijke vergadering en verrassingen kun je nooit bij 
voorbaat uitsluiten. 

Bezuinigen is weer de meest gebruikte term, ook in deze begroting. Dit jaar vindt de grootste 
bezuinigingen plaats op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daar wordt structureel een 
bezuiniging van 6 ton doorgevoerd; voor 2014 blijft het echter nog beperkt tot 130 duizend euro. 
Merkwaardig genoeg valt dat in de begroting nauwelijks op omdat de kosten van de WMO ondanks 
deze bezuiniging toch nog blijven stijgen. Maar het is niet alleen kommer en kwel; laten we ook een 
aantal positieve zaken benoemen, want die zijn er wel degelijk. Ondanks alle bezuinigingen en 
verliezen op grondexploitaties blijven we als gemeente Heusden toch investeren in de toekomst van 
onze kernen. De bereikbaarheid, de economische ontwikkeling, maar ook de leefbaarheid staan 
daarbij voorop. Voor de GOL-maatregelen is in 2014 1,2 miljoen opgenomen, voor de revitalisering 
van onze bedrijventerreinen 375.000. De nieuwbouw van sporthal Onder de Bogen zit er aan te 
komen.  Ook is er 350.000 euro uitgetrokken voor het programma Hart voor Oudheusden. Kortom er 
wordt niet alleen op de winkel gepast, maar er wordt wel degelijk nieuw beleid ontwikkeld. Voor de 
Voorste Venne staat nog altijd ruim 7 miljoen opgenomen als investering in 2014, maar dat bedrag is 
nog gebaseerd op oude plannen. Er komt een nieuw plan voor de renovatie, dat ongetwijfeld  
aanzienlijk goedkoper zal worden. Mogelijk biedt dat nog wat ruimte in de begroting. 

De begrotingsbehandeling is traditioneel een lange vergadersessie met diverse moties en 
amendementen. Gisteren was dat niet anders. Eén van de discussiepunten ging over de 
toeristenbelasting. In de begroting werd voor de meeste verblijfsaccommodaties een tarief van 2,40 
per overnachting voorgesteld; alleen voor minicampings zou een lager tarief gaan gelden van één 
euro. Die differentiatie zat overigens in de begroting omdat enkele partijen daarover vragen hadden 
gesteld bij behandeling van de Voorjaarsnota. Gisteren hebben Gemeentebelangen en DMP een 
amendement ingediend waarbij toch weer een eenheidstarief van 1,50 per overnachting wordt 
gehanteerd en dat tarief geldt dan ook voor alle accommodaties. Het amendement werd door een 
grote meerderheid van de raad aangenomen. 

Gemeentebelangen heeft ook nog een motie ingediend voor de instelling van een werkgroep, die de 
invoering van de drie grote transities in onze gemeente moet gaan begeleiden. Zoals bekend gaat het 
Rijk belangrijke beleidsonderdelen decentraliseren naar de gemeenten. De nieuwe Participatiewet 
(waarin o.a. de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en Wajong opgaan), de 
Jeugdzorg en delen van de AWBZ worden overgeheveld naar de gemeenten. Het gaat daarbij om 
enorme budgetten, die dan wel met 15% gekort gaan worden (jawel, ook hier is gewoon sprake van 
een ordinaire bezuinigingsmaatregel). Niet alleen het gekorte budget gaat naar de gemeenten, ook 
het open einde-karakter van de regeling waardoor de gemeenten voor enorme risico’s komen te 
staan. Per 1 januari 2015 zou dat allemaal moeten ingaan. De gemeenteraad ging gisteren unaniem 



akkoord met het voorstel van Gemeentebelangen om voor deze enorme operatie een speciale 
werkgroep in te stellen. 

Opmerkelijk was de bijdrage van GroenLinks: de partij kwam met een motie van treurnis over het 
optreden van wethouder Van Bokhoven inzake de onkruidbestrijding op verhardingen. GroenLinks 
was en is fel tegen het gebruik van RoundUp en de wethouder zou de raad onjuist voorgelicht 
hebben over deze materie. Normaal gesproken een doodzonde in de politiek, goed voor een motie 
van wantrouwen. Maar nee, het was niet de bedoeling om de wethouder weg te sturen en dus werd 
het motie van treurnis, een motie waar je dus totaal niets mee kan en die dan ook alleen gesteund 
werd door de oppositiepartijen. Een andere motie van GroenLinks om geld te reserveren voor een 
cultuurcentrum in Vlijmen kreeg zo mogelijk nog minder steun vanuit de raad; alleen GroenLinks zelf 
stemde vóór. 

Uiteindelijk werd de begroting door de gemeenteraad goedgekeurd. Oppositiepartijen CDA, VVD en 
HT stemden tegen, andere partijen stemden vóór en dat leverde dus een royale meerderheid op. 
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