Algemene beschouwingen
Ons Etten-Leur
Zon
Hart en verstand in de juiste balans. Met dat als uitgangspunt is gekeken naar de Kadernota
2016-2019. De eerste kadernota na de verkiezingen waar het voorgenomen beleid in is
verwerkt. De crisis ligt achter ons en nog zeer recent zijn door diverse partijen de
verwachtingen voor de economische groei naar boven bijgesteld. De werkloosheid is in de
eerste 5 maanden van dit jaar gedaald van 7,2% naar 6,9%. Kortom de zon gaat weer wat
meer schijnen.
Rooskleuriger
In zijn algemeenheid kan je zeggen dat de financiële positie van Etten-Leur de komende
jaren een gezonde ontwikkeling laat zien met een overschot in de jaren 2018 en 2019. Het
ambitieniveau is niet heel hoog gelegd en gezien de huidige economische ontwikkelingen is
er wat ons betreft nog iets teveel terughoudendheid getoond met deze kadernota. Onze
verwachting is dan ook dat het er allemaal wat rooskleuriger gaat uitzien als in deze
kadernota wordt weergegeven. We hebben geen glazen bol, maar we zijn niet verrast als we
later dit jaar en in de jaren tot 2019 een aantal meevallers gepresenteerd gaan krijgen.
Rozengeur en maneschijn?
Het is helaas niet allemaal rozengeur en maneschijn. Zorgen hebben wij, over de zorg in zijn
algemeenheid. Geplande besparingen in, onder andere, het sociaal domein zijn niet de
keuzes van Ons Etten-Leur. Ook de toevoegingen aan de reserves voor de bedrijfsvoering
voor innovatie door digitalisering en automatisering vinden wij te hoog. Dit is toch juist een
onderdeel waar bezuinigd zou gaan worden? Is het op deze manier geen vestzak broekzak?
Zorgen hebben wij ook over de aanbesteding van projecten. Het verleden heeft laten zien
dat daar nog wel eens iets mis gaat. En met de nieuwe projecten die nog gaan komen mag
er wat ons betreft geïnvesteerd worden in kennis en kunde binnen de organisatie waardoor
deze investering bij aanbestedingen van de projecten teruggehaald kan worden.
Per programma onderdeel hebben wij nog de volgende punten:

Financiën
•

•

•

De voorzieningen exploitatietekorten grondbedrijf zijn € 0,00 per 2016 vanwege de
verwachting dat alle verliesgevende exploitaties afgesloten zijn. Wij vragen ons af wat
daar het effect van is op de weerstandscapaciteit. Er wordt immers gesproken over
een gelijkblijvend risico bij de weerstandscapaciteit.
Over de “stille reserves” willen wij het volgende kwijt: Als we puur naar het verschil in
boekwaarde en WOZ waarde kijken heeft Etten-Leur dus wel stille reserves. Alleen
door een eigen inschatting te maken, waarbij de eigen inschatting gelijk is aan de
WOZ waarde hebben wij geen stille reserve. Wie heeft de boekwaarde bepaald en
wat is het nut daarvan als de eigen inschatting afwijkt en wordt gebruikt?
Als laatste punt bij dit programma het volgende: tot 2 keer toe wordt een krediet
afgeraamd terwijl de werkzaamheden niet zijn afgerond. Een ezel …. Hoe kan het nu
dat dit gebeurd, terwijl de werkzaamheden niet zijn afgerond?
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Bestuur en dienstverlening
•

•
•

Investeren in het verbeteren van de communicatie van en naar iedereen blijft een
belangrijk punt. Waarbij wij luisteren nog belangrijker vinden dan praten. De praktijk
leert ons dat hier niet iedereen even tevreden over is.
Wij zijn verheugd te lezen dat na jaren van inbreng door Ons Etten-Leur nu werk
wordt gemaakt van de reclamezuilen.
De toeristenbelasting vinden wij geen goed onderbouwd plan. De opbrengsten
worden aangegeven, terwijl de kosten niet inzichtelijk zijn voor ons. Daarnaast is het
de vraag hoeveel toeristen het extra gaat opleveren.

Wonen
•

•

De parkeerproblematiek is al een tijdje onderwerp van gesprek. Enigszins verbaasd
waren wij, nadat wij lazen dat het college de tarieven voor de parkeergarage
vaststelt. Kan het college dan ook vergunningen voor diezelfde parkeergarage
uitgeven voor bijvoorbeeld de ambtenaren?
Wij vinden het jammer dat de sanering van de gronden aan de Brabantlaan en Oude
Kerkstraat niet worden uitgevoerd, maar wij begrijpen dat door tijdgebrek keuzes
gemaakt moeten worden. We hopen wel dat uitstel geen afstel wordt.

Leven
•
•

Bij het bieden van goede opvang en begeleiding (op maat) aan kwetsbare mensen
wordt Radar niet genoemd. Deze zouden wij ook graag toegevoegd zien.
Wij zijn blij met en ondersteunen de door de gemeente ingeslagen weg omtrent de
mantelzorgers en vrijwilligers.

Afsluiting
Afsluitend willen wij het college van B&W, Griffie en de ambtelijke organisatie bedanken voor
een overzichtelijke en overwegend positieve kadernota. Ook dank voor de snelle
beantwoording van onze vragen.
Namens de fractie van Ons Etten-Leur,
Fractievoorzitter Lia Boeren

