
Algemene beschouwingen D66 Bernheze 31 oktober 2019

Voorzitter, 
D66 Bernheze staat voor: meer invloed, gelijke kansen en 
een duurzaam leefbare gemeente. Zo hebben we de PPN 
bekeken, zo bekijken we nu de begroting.
 Wij vinden het goed dat het college met de moties, zoals 
ingediend over de POH GGZ jeugd en Global goals, echt 
aan de slag gaat of al is gegaan. Dit geldt ook de moties 
over het onderzoek naar de ontsluitingsweg in Heeswijk 
Dinther en het onderhoud van de bermen. 
We juichen toe  dat er wordt samengewerkt met 
waterschappen, gemeenten en provincies om de 
Peelrandbreuk, van Roermond tot Heesch, te betrekken bij 
ons speerpunt toerisme en recreatie, en dit op een 
duurzame manier economisch te ontwikkelen. Dat dit 
bijdraagt aan het tegengaan van watertekorten is goed 
nieuws.
 Maar er blijft natuurlijk wel wat te wensen over, en daartoe 
hebben we een drietal moties voorbereid, die ik later kort zal 
toelichten.

D66 Bernheze pleit, juíst om de invloed van inwoners echt 
te verbeteren,  al langer voor het gebruik van klare taal. 
Voor het schrijven en praten op een manier die voor 
iedereen duidelijk is. En dat geldt niet alleen voor 
beleidsstukken zoals deze begroting, maar ook en vooral 
voor brieven en berichten die de inwoners van onze 
gemeente vanuit dit huis ontvangen. We zijn dan ook blij 
met het bericht dat een brigade van maar liefst honderd 
taalexperts door het kabinet  in leven wordt geroepen om de 
communicatie te verbeteren. Het is een feit dat  2,5 miljoen 



mensen in ons land  overheidsbrieven niet altijd begrijpen 
dus het werd tijd.
Want om inwoners echt te betrekken bij dingen die spelen in 
de gemeente en ze oprecht een kans te geven om mee te 
denken moet het voor iedereen duidelijk zijn waar we het 
over hebben.
We hebben hier pas geleden over de participatienota 
gesproken. De plannen zijn goed, maar het gaat natuurlijk 
om de uitvoering. Heldere taal helpt hierbij.
Dus noem een informatie-avond geen inspreek-avond. 
Gebruik de tafel van Bernheze vaker en beter. Of het nu 
over Heesch west gaat, over een stal voor geiten, koeien of 
varkens, over het huisvesten van arbeidsmigranten, of over 
een tennispark in Loosbroek, laat inwoners niet zwemmen, 
maar ben helder en eerlijk, en betrek mensen op tijd.

Maak duidelijk hoe groot de invloed van mensen op een 
bepaald onderwerp echt is, blijf niet vaag. Neem inwoners 
serieus, en durf te vertrouwen, geef ruimte waar dat kan, en 
wees meteen  eerlijk als iets niet mogelijk is.

D66 Bernheze pleit, juíst om onze inwoners gelijke kansen 
te bieden al jaren voor een verbeterde jeugdzorg. Want 
onze jeugd heeft de toekomst. We zijn blij dat onze motie 
over de POH GGZ jeugd is aangenomen en dat het college 
bezig is met de uitvoering. Het verbaast ons wel dat het 
BJG niet genoemd is als gesprekspartner over de uitvoering 
van deze motie, maar daar kan de portefeuillehouder vast 
wel een toelichting op geven.
Voorzitter, Het werd tijd dat het nationaal sportakkoord uit 
2018 nu ook in Bernheze met hulp van een formateur een 
lokale invulling krijgt. We waren nog een witte vlek op de 
kaart. Beweging is belangrijk, voor alle mensen van alle 
leeftijden.



Het houdt je lijf en je hoofd gezond. Om bewegen en spelen 
voor iedereen mogelijk te maken, dienen wij een motie in ter 
verbetering van de toegankelijkheid van speeltuinen. Spelen 
met je vriendjes is namelijk een ‘recht’ van ieder kind. En 
ook ouderen verdienen een laagdrempelige mogelijkheid 
om te bewegen, Ons Welzijn bood die mogelijkheid, hou die 
in stand!

Voorzitter, Bernheze verwacht een overschot op het sociaal 
domein van 11 miljoen. Een bedrag waar veel gemeenten 
alleen maar van dromen. Moeten we dit over de balk 
smijten, nee natuurlijk niet. Maar het roept wel twee vragen 
op: waar komt dit groeiend overschot vandaan? En waarom 
blijft desondanks het denken over het sociaal domein en 
met name de jeugdzorg in Bernheze toch zo puur 
geldgedreven. Of is de vraag stellen hem beantwoorden?
Voor de zoveelste keer: het hele stuk zorg  gaat over 
aanzuigende werking, inverdienen, onzekere inkomsten, 
uitgaven, meerkosten en financiële effecten. We begrijpen 
dat dit een begroting is voorzitter, maar wij vragen de 
portefeuillehouder met klem om het doel van de jeugdzorg 
voor ogen te houden namelijk: kinderen en jongeren die op 
allerlei manieren problemen hebben of de aansluiting 
dreigen te missen, op de juiste manier zorg bieden . We 
hebben er de middelen voor.
(En dat is overigens precies hoe de motie POHGGZ jeugd 
bedoeld is.)

D66 Bernheze streeft naar een gezonde groene, een 
duurzaam leefbare gemeente. Dit is een belangrijke, maar 
geen gemakkelijke opgave. Zo willen we dat er in de kernen 
voldoende en naar behoefte  gebouwd wordt. We hebben 
daarbij te maken met nieuwe ontwikkelingen, verschillende 
meningen en tegengestelde belangen, ook hier in Bernheze. 
Neem maar de nieuwe onderzoeken over de 



biomassacentrales, het maakt het er niet gemakkelijker op. 
De vraag rijst hoe we biomassa wel CO2 neutraal kunnen 
benutten, nu verbranden waarschijnlijk schadelijk is en 
houtimport wordt bekritiseerd. 
Willen we onze omgeving ook in de toekomst leefbaar 
houden, dan moeten we met elkaar, in overleg, stappen 
zetten. Met inwoners, gemeente en de regio, tot  heldere 
keuzes durven komen, en daarbij deskundigen zoals de 
GGD,  ook echt serieus nemen. Bernheze volledig 
duurzaam in 2030, het leek nog ver, maar het komt snel 
dichterbij. Kortom, verduurzaming is in projecten niet langer 
een wens, maar een noodzaak.
Om een schone groene en duurzame gemeente weer een 
stapje dichterbij te brengen dient D66 twee moties in. Een 
voor het beter scheiden van afval in de openbare ruimte, en 
een motie om te onderzoeken of we in Bernheze het 
aanleggen van groene daken kunnen stimuleren. Een mooie 
stap om onze gemeente te vergroenen en duurzaam 
leefbaar te houden!

Dank voor uw aandacht




