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Algemene beschouwingen Begroting 2022, 11 november 2021 
 
Voorzitter, 
 
In deze Algemene Beschouwingen spreken wij over de laatste begroting van dit college. Ook kijken 
wij terug op de afgelopen jaren. 
Voorzitter, op pagina 5 van het raadsvoorstel wordt gesproken over de het tarief voor het ledigen van 
afvalcontainers. Wij vroegen wat het tarief was voor het ledigen van de grote en kleine container voor 
PMD en GFT. Als antwoord vernemen wij wat de kosten van het ledigen voor de gemeente zijn. Graag 
alsnog een antwoord. 
Voorzitter, Heusden heeft extra middelen ontvangen voor de de Jeugdzorg. Wij horen graag van de 
wethouder of het klopt dat in de afgelopen jaren, alle tekorten op de Jeugdzorg, zijn betaald uit de 
reserve sociaal domein? Wij begrijpen dat de extra middelen die het Rijk verstrekt, nu niet volledig 
worden gebruikt voor het jeugdzorg/sociaal domein, maar ook om iets te doen aan het verlanglijstje. 
van het college. Klopt dat, over welk bedrag spreken wij dan en waarvoor worden de gelden dan wel 
gebruikt? En is het college niet met ons van mening dat toevoeging van die middelen aan de reserve 
sociaal domein eigenlijk meer in de rede zou liggen? Zo neen, waarom niet? 
Uit de beantwoording van vragen  kan worden opgemaakt dat de kosten voor inning en dergelijke, bij 
de reclamebelasting, de zogenaamde  perceptiekosten, 14% bedragen. Voor de hondenbelasting 
bedragen die kosten  tussen de 30 en 40 %. Waar zit dat verschil nu in en waarom? Ook vragen wij ons 
af wanneer maakt de verantwoordelijk wethouder zijn toezegging waarmaakt dat er evenwicht moet 
zijn tussen kosten als gevolg van de uitvoering van het hondenbeleid en het niveau van de 
hondenbelasting? Wij wachten al enige jaren.  
 
Voorzitter, in algemene zin wordt aangenomen dat ca 40% van inwoners van Nederland, laat we maar 
zeggen om een of andere reden digibeet zijn. Hoe gaan wij in onze gemeente om met deze mensen? 
Eerder dit jaar is er een enquête gehouden die betrekking had op het gevoel van veiligheid. Een 
inwoner van ruim 80 jaar die werd uitgenodigd om mee te doen aan de enquête, nam na ontvangst van 
een herinnering contact op met de gemeente en vertelde dat zij geen computer heeft.  Klopt het 
daadwerkelijk dat in zo’n geval de betreffende inwoner van de lijst wordt geschrapt en dus wordt 
uitgesloten van deelname? Dat is namelijk wel wat er gebeurd is. Geldt die vorm van participatie 
alleen voor inwoners die de weg weten op de digitale snelweg? Wat gaan wij doen om die vorm van 
uitsluiting te voorkomen, die inwoners doen er toch ook toe? 
 
Wij maken ons in dat kader ook zorgen over de rol van Buurt Bestuurt, wij ontvangen signalen dat 
sommige van die organisaties het gevoel hebben dat zij gebruikt worden door de gemeente. In die zin 
dat zij plooien moeten glad strijken terwijl zij daar eigenlijk niet voor zijn toch?  
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Participatie kan bijdragen aan vertrouwen in het politieke bestuur. Echter dan is van belang dat 
gemaakte afspraken wel worden nagekomen. En daar schort het in de afgelopen jaren nogal aan. Een 
deel van die afspraken zijn gemaakt tijdens raads- of informatievergadering maar hebben wel een 
doorwerking richting inwoners die er naar vragen. Ook zijn afspraken gemaakt met, groepen van, 
inwoners en ook die worden niet nagekomen. Een fatsoenlijk bestuurder komt die afspraken na. 
 
Een korte, verre van complete, opsomming: 
Een Woonvisie die pas na drie jaar tot stand komt nadat een coalitiepartij een hele grote steen in de 
coalitievijver gooit.  
Een werk- en uitvoeringsprogramma woningbouw als uitvloeisel van een aanbeveling van de 
Rekenkamer dat na 4 jaar nog steeds het daglicht niet heeft gezien.  
Een zonnevisie en windvisie die in het tweede kwartaal van 2021 zou worden geëvalueerd, dus niet. 
Invoering van zelfbewoningsplicht/anti speculatiebeding bij nieuwbouw, nog niets vernomen. Wellicht 
vanwege de rust op de woningmarkt? Dus niet. 
Het in evenwicht brengen van inkomsten en uitgaven voor wat betreft de hondenbelasting, nog steeds 
niet.  
Toezeggen dat bermen in Oudheusden zullen worden verbeterd voor de zomer van 2021. Nu krijgen 
we het antwoord week 45, maar niet in welk jaar. Dus kennelijk weer verkeerd ingeschat. 
Ter voorkoming van klachten als gevolg van de uitbreiding bij een kippenboer in Elshout in 2018 
toezeggen dat er een monitoringsysteem zal komen. Dus ook niet. 
Zwart op wit toezeggen dat werkzaamheden inzake het GOL niet zullen beginnen voor de uitspraak 
van de Raad van State en dan allerlei trutsmoesjes verzinnen en toch gewoon beginnen. 
Gebruik maken van rekenmodellen die feitelijk niet geschikt zijn voor dat doel en derhalve volstrekt 
niet bijdragen aan een goede beoordeling van mogelijke risico’s inzake de gezondheid van inwoners, 
het kan in Heusden. De reactie zou nog komen met een terugkoppeling uit een gesprek. Zal nog een 
keer komen. 
Voorzitter, in het licht van het vorenstaande en op basis van gespreken met inwoners uit de diverse 
kernen komen wij tot de slotsom dat het vertrouwen in het lokale en provinciale bestuur en in het 
bijzonder ten aanzien van enkele leden van het college van onze gemeente, in hevige mate aan erosie 
onderhevig is en dan druk ik mij nog zachtjes uit. Sterker, ons wordt gezegd dat het vertrouwen in het 
college volledig verdwenen is. In gesprek gaan met betrokken wethouders zo stelt men is volstrekt 
zinloos omdat men het beu is voorgelogen te worden. Overigens staan de inwoners daarin niet alleen. 
Ook wij zijn zo ongeveer wel klaar met sommige wethouders. 
Wat gaat het college doen om dat zwaar beschadigd vertrouwen te herstellen? 
 
Wij wachten de reacties af. 


