Aanbiedingsbrief Begroting 2018

‘Gericht investeren in de toekomst’
De afgelopen jaren stonden in het teken van het op orde brengen van de
gemeentelijke financiën. Deze opgave, die rond het begin van dit decennium
werd opgepakt, hebben wij een vervolg gegeven en verbeterd. De financiën zijn
nu weer op orde. We hebben een stevige reserve opgebouwd, de risico’s zijn
afgenomen en ons weerstandvermogen is flink versterkt. De periode van
bezuinigingen ligt nu achter ons. Ook is er weer ruimte ontstaan om gericht te
investeren en de lasten voor onze inwoners te verlichten.
We zijn trots en tevreden dat we u al weer enige tijd goede financiële cijfers kunnen
voorleggen. De jaarrekeningen laten een plus zien en in de kaderbrieven en begrotingen
kunnen we steeds geld vrijmaken voor projecten die belangrijk zijn voor onze inwoners.
Om enkele voorbeelden te noemen: beheer en onderhoud van wegen, cultuur,
duurzaamheid, dienstverlening, prettig wonen en leven, verbetering van rioleringen,
stimulering van de lokale economie, werkgelegenheid en de spoortunnel.
In de afgelopen periode kwam er, naast het verder op orde brengen van de financiën,
nog een grote uitdaging op ons af: de transitie van het sociaal domein. Vooraf waren er
zorgen, ook over de financiën. Inmiddels zijn we als gemeente al weer bijna drie jaar
verantwoordelijk voor de Wmo, Jeugdzorg en Participatie. Er zijn altijd verbeterpunten en
zaken die nog niet volledig naar tevredenheid verlopen, maar over het algemeen hebben
we met Zorg in Deurne de zorg en ondersteuning goed én dichtbij onze inwoners
geregeld. Bovendien zijn we ook financieel niet in de problemen gekomen, we hebben
zelfs een reserve opgebouwd om tekorten in de toekomst af te kunnen vangen. Op het
gebied van de uitgaven aan de Jeugdzorg zijn er overigens wel zorgen. We zetten
daarom in op een grondige analyse, met als doel hier meer grip op te krijgen.
Wat we u ook kunnen melden, is dat we alle raadsopdrachten die aan het begin van deze
periode zijn geformuleerd, hebben afgerond.
Er ligt een stabiele basis voor de toekomst. Dit biedt mogelijkheden om te blijven
investeren. In deze begroting doen we dat onder andere met een gerichte investering in
een toekomstbestendig huis voor de samenleving. Het devies is wel om scherp te blijven
op de uitgaven. We hebben bewust het woord ‘gericht’ opgenomen in de titel van deze
begroting. Want we investeren binnen de mogelijkheden die er zijn. We hebben onze
lessen uit het verleden geleerd.

De begroting is structureel sluitend
In de begroting 2018 liggen onze uitgaven € 492.000 hoger dan onze inkomsten. We
kunnen dit opvangen binnen onze algemene reserve. Vanaf 2019 slaat dit weer om in
een positief saldo. Ook de jaren daarna laten een positief saldo zien, waardoor onze
begroting structureel sluitend is.
Lastenverlichting
In 2017 hebben we de gemeentelijke belastingen voor onze inwoners verlaagd. Deze
verlaging zet dit jaar door. Daar bovenop komen we in deze begroting met een verlaging
van de afvalstoffenheffing. De kosten voor het legen van een afvalcontainer gaan met
€ 1 per leging omlaag en de tarieven op de milieustraat dalen met 25%. De inwoners
hebben de daling van de afvalstoffenheffing aan zichzelf te danken, doordat zij het afval
steeds beter scheiden.
De rioolheffing verlagen we bewust niet. Door de klimaatverandering is er steeds vaker
sprake van extreem weer met wateroverlast tot gevolg. Ook in Deurne doet zich dit voor.
Dit vraagt in de toekomst om stevige investeringen in de riolering en waterberging. We
bouwen nu een financiële buffer op om dit op termijn te kunnen bekostigen. Daarmee
voorkomen we ook dat we in de toekomst de rioolheffing flink moeten verhogen.
Het grondbedrijf is verder in control
Eén van de onderdelen van de toekomstvisie Deurne 2030 die vanuit Veerkrachtig
Bestuur is opgesteld, is ‘betaalbaar en divers wonen’. Een voorwaarde hiervoor zijn
betaalbare woningen, passend bij de vraag. Er wordt in Deurne weer volop gebouwd,
onder andere in de Spoorzone, aan de Europastraat, in De Rijtse Vennen en ook in de
kerkdorpen. Dit, en ook de gestegen vraag naar bedrijfsgrond, heeft ervoor gezorgd dat
de verkoop van bouw- en bedrijfskavels is gestegen. De risico’s op het grondbedrijf zijn
hierdoor aanzienlijk afgenomen. Het grondbedrijf is verder in control en is voor het eerst
in jaren in staat voor een groot deel zelf haar risico’s op te vangen. Ook dit biedt een
mooi perspectief voor de toekomst.
Sociaal domein
Op 1 januari 2017 is Zorg in Deurne gestart. Hiermee kwam de zorg terug naar Deurne.
In een periode van twee jaar willen we Zorg in Deurne doorontwikkelen tot dé toegang
voor zorg en ondersteuning in Deurne. Laagdrempelig en wijkgericht. We gaan uit van
een gebiedsgerichte aanpak, door in alle 11 wijken en dorpen wijkwerkers in te zetten.
Zij zijn gestart met de opzet van ‘informele’ wijknetwerken om op praktische wijze vraag
en aanbod bij elkaar te kunnen brengen.
Stimulering van de economie
Ook dit jaar zetten we weer in op het stimuleren van de economie. Dat doen we
regionaal, binnen het Innovatiehuis De Peel. Hierbij werken we samen met de zes
gemeenten in de Peel, het waterschap, Brainport en de Brabants Zeeuwse
Werkgeversvereniging (BZW). De speerpuntsectoren waar het Innovatiehuis zich op richt
zijn agro, slimme maak industrie, food, vrijetijd economie en automotive. In 2018 gaat
deze nieuwe organisatie aan de slag met een werkprogramma.
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Ook op lokaal gebied stimuleren we de economie. Vanuit het Economisch Actieplan
worden vanaf 2018 activiteiten en projecten uitgerold, gericht op het duurzaam
versterken van de economie van Deurne. Vooruitlopend hierop hebben we al geld
aangewend voor investeren in het centrum en de bedrijventerreinen.
Een duurzaam Deurne
In Deurne willen we in 2050 energieneutraal zijn. Om deze doelstelling te bereiken, zal
iedereen zijn steentje moeten bijdragen. Als gemeente willen we hierin het goede
voorbeeld geven. We voeren een pakket aan energiebesparende maatregelen door in
onze gemeentelijke gebouwen. In 2017 zijn we gestart met sporthallen en de
gemeentewerf, het overig vastgoed volgt later. Het mooie is dat we dit budgetneutraal
kunnen doen, de investeringen verdienen we later terug door een lagere
energierekening.
In 2018 stellen we een actieplan op waarmee we concrete duurzaamheidsacties gaan
uitvoeren. Een voorbeeld van een mogelijke nieuwe actie is de inzet van twee duurzame
vuilniswagens door afvalinzamelaar Blink.
Transitie in het buitengebied
Het buitengebied van Deurne gaat de komende jaren sterk veranderen. Veehouders
staan voor de keuze om door te gaan, met andere (neven)activiteiten aan de slag te
gaan of te stoppen. Daarnaast brengt de klimaatopgave een ruimtebehoefte met zich
mee voor duurzame energiewinning. Om op deze en andere ontwikkelingen in te kunnen
spelen, werken we aan een ‘transitieprogramma’. In 2018 zetten we in op het creëren
van nieuwe perspectieven, oplossen en voorkomen van knelpunten, aanpak leegstand
agrarische bebouwing en het herstel van de sociale draagkracht. Niet alleen voor 2018,
maar ook voor de jaren erna liggen er grote uitdagingen in het buitengebied. Mogelijk is
de situatie zelfs wel vergelijkbaar met de transities in de textielindustrie en de
mijnindustrie in Zuid-Limburg enkele decennia geleden.
Aanpak van ondermijnende criminaliteit
Afgelopen jaar verscheen het boek ‘De achterkant van Nederland’. Dit boek leidde tot
veel (media-)aandacht voor de ondermijnende criminaliteit in onze provincie. Ook wij
maken een vuist tegen vermenging van boven- en onderwereld. We breiden onze
formatie voor handhaving uit, onder andere op het terrein van het Damoclesbeleid,
Bibob-beleid en het Peelland Interventie Team.
Waar we ook op inzetten is de aanpak van drank- en drugsgebruik. Dit doen we onder
het motto ‘Lekker fris in Deurne’. We werken hierbij samen met diverse partners: politie,
Novadic Kentron, GGD, Zorg in Deurne, LEVgroep en Fresh & Fruity Events.
Verkeersveiligheid
In de begroting 2018 vragen we aan de raad om een budget beschikbaar te stellen voor
verkeersveiligheid. Hiermee kunnen we knelpunten oplossen. Voor de voorgestelde
maatregelen is cofinanciering mogelijk van provincie Noord-Brabant, mits de gemeente
zelf ook 50% aan middelen beschikbaar stelt.
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Een goed bereikbaar Deurne
We werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Deurne. In onze gemeente
doen we dat met de zuidelijke omlegging (Knoflookpad), die inmiddels klaar en in
gebruik is, en de spoortunnel bij de Binderendreef. Ook is er geld beschikbaar gesteld
voor een verkenning naar een snelfietspad tussen station Deurne en Helmond.
Bereikbaarheid begint of eindigt niet bij de gemeentegrens. Ook in de regio liggen er
diverse opgaven, bijvoorbeeld op de A67, de N270 en de N279. De komende vier jaar
werken we, samen met partners, aan een regionaal bereikbaarheidsakkoord.
Cultuurcentrum
Het Cultuurcentrum staat er een stuk beter voor dan een jaar geleden. Er is een
professioneel team aan de slag gegaan. Samen met het bestuur en de vrijwilligers
hebben zij een programma voor het nieuwe theaterseizoen samengesteld. Er zijn en
worden nieuwe mensen aangenomen om het team te versterken. Wij gaan geleidelijk
terug naar de rol op afstand die we hadden voor de zomer van 2016. We blijven de
vinger aan de pols houden, onder andere in de vorm van audits.
Een toekomstbestendig huis voor de samenleving
Met een gerichte investering willen we het gemeentehuis toekomstbestendig maken. Zo
zorgen we voor een gebouw waarin we moderne dienstverlening kunnen bieden voor
onze inwoners, ondernemers en organisaties. Ook willen we naar een gebouw met een
flexibele indeling, waarmee we in kunnen spelen op de veranderende manier van werken
en samenwerking met de Peelgemeenten in de toekomst. We willen naar een meer open
en transparant gebouw, waarmee we letterlijk voor een verbinding in het centrum
zorgen. Ook willen we zorgen voor een prettige en gastvrije omgeving voor de partners
in het gebouw, zodat zij hun diensten nog beter kunnen aanbieden.
Dit is hét moment om het gemeentehuis toekomstbestendig te maken. Door dit tegelijk
te doen met het brandveilig maken en groot onderhoud, kunnen we zaken slim
combineren en mogelijk tijd en kosten besparen. Maar, belangrijker nog, we zorgen voor
een prettig, gastvrij, dienstverlenend, ondersteunend, open en transparant gebouw in
het centrum van Deurne. Een plek waar mensen zich prettig voelen en graag binnen
lopen. Een huis voor de samenleving.
Tot slot
Wij zijn trots en tevreden dat wij opnieuw veel positief nieuws kunnen brengen. De
periode van bezuinigingen ligt achter ons. We kijken weer vooruit. We investeren gericht
in de toekomst van Deurne.

Het college van burgemeester en wethouders van Deurne
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