
Voorzitter, 

 

Vorige week zeiden mevrouw Wagenaars en de heer Timmers dat het tijd wordt om 
keuzes te maken. Waarbij mevrouw Wagenaars op een vraag van Hart eraan 
toevoegde dat ze die keuzes gaat maken op het moment dat de noodzaak zich 
aandient. 

Dat is fijn. Want dit is het moment. Want nu stellen we de begroting vast en in die 
begroting zijn Omnipark De Brug in Erp en het buurthuis op de Boschweg in 
Schijndel opgenomen – en voor beide plannen geldt dat er nog geen cent voor 
beschikbaar is. Wethouder Goijaarts heeft vorige week laten weten dat ze alleen 
door gaan als we keuzes maken. 

Voorzitter, de gemeenteraad mag het niet laten bij vrijblijvende waarschuwingen 
over keuzes maken om vervolgens achterover te leunen en een begroting vast te 
stellen die inwoners van Erp en de Schijndelse wijk Boschweg in onzekerheid laten.  

Óf we schrappen die plannen uit de begroting en erkennen dat we het geld niet 
hebben óf we bezuinigen elders om deze projecten zeker te stellen. 

Het kan niet anders dan dat de raad voor het laatste kiest. Alle lijsttrekkers hebben 
eind 2016 letterlijk hun handtekening gezet onder de belofte dat het buurthuis er 
komt. En wat Omnipark Erp betreft: afgelopen zomer stemden we unaniem in met 
het voorbereidingskrediet en in de stukken daarover staat dat het om een project 
van ongeveer 19,5 miljoen euro gaat. We accepteerden toen dus al  die kosten. 

 

Daarmee heeft de gemeenteraad zichzelf in een positie gemanoeuvreerd dat ze er 
niet onderuit kan om geld vrij te maken voor deze plannen. Om te bezuinigen dus.  

Hart vond meer bezuinigingen dan we nu inbrengen. We laten het bij vier posten en 
dat doen we enerzijds omdat de door ons gewenste forse bezuiniging op Agrifood 
Capital vast geen meerderheid krijgt. Anderzijds doen we het omdat deze vier 
posten volgens onze berekeningen genoeg opleveren  om de jaarlijkse 
kapitaallasten van buurthuis en Omnipark te dragen. Die berekeningen zijn 
gecontroleerd door de ambtenarij hier. Waarvoor nogmaals dank. 

En mocht onverhoopt blijken dat ons voorstel niet genoeg oplevert, dan hebben we 
in ieder geval een flinke stap gezet op weg naar die financiële ruimte. 

We beseffen dat onze vier posten zijn ingegeven door de politiek keuzes van Hart. 
En dat andere fracties misschien best willen bezuinigingen, maar ergens anders op. 
Hart mailde daarom vorige week al de fractievoorzitters en nodigden hen uit met 
alternatieven te komen. Die kwamen niet. Hopelijk is dat vanwege hun 
enthousiasme over de keuzes die wij maken. 

En dus ligt hier ons amendement. Een amendement dat een beetje een 
bezuinigingsvoorstel is, maar dat toch vooral het voorstel is om in Schijndel een 
buurthuis te bouwen en in Erp een Omnipark. Dank u. 


