
Inzet D66 Begroting 
8 november 2021 
 
Voorzitter, 
Voor ons ligt een begroting die in control is.. ook voor de komende jaren. 
Waarin de kosten voor afvalheffing voor onze inwoners dalen, afvalcoaches worden ingezet 
om afvaldumping tegen te gaan en waarin er weer extra gemaaid wordt volgende zomer. 
En ..waarin de reserves voor de gemeente Etten-Leur groeien. 
 
Dit is een situatie die goed is voor de gemeente.  
Maar toch klopt er iets echt niet… 
 
We hebben in de raad belangrijke besluiten genomen: 
Over het belang van preventie om de toenemende stijging in het sociale domein te kunnen 
keren. 
Preventie door met eenvoudigere maatregelen en goedkopere middelen, intensievere en 
daarmee duurdere ondersteuning of zorg te voorkomen. 
Preventie omdat dit goed is voor ieder individu en daarmee voor onze inwoners… 
 
Hierover hebben we in deze vergadering goede en belangrijke punten vastgesteld, 
Om een paar voorbeelden te noemen: 

- Het preventie akkoord om Etten- Leur gezonder te maken 
- De integrale benadering van het werkplein en de nieuwe inburgeringscursus 
- Het doel om eenzaamheid van inwoners te verminderen 
- Meer preventie in het jeugdbeleid 

 
Als we dit echt willen bereiken en er echt voor de inwoners willen zijn, moeten we dit niet 
vanuit de kokers en aparte potjes blijven realiseren, juist niet zeggen wij als D66. 
Zoals de afgelopen jaren herhaaldelijk door D66 is genoemd, dan moeten we het integraal 
gaan oppakken, potjes verbinden, samenwerken buiten het domein stimuleren en 
ontkokeren zoals onze wethouder tegenwoordig zegt.  
 
Dan moeten we durven te kiezen  
Kiezen om alle bestaande en nieuwe initiatieven die dit helpen te realiseren en te 
ondersteunen,  
Kiezen om alle inwoners die zich hiervoor inzetten, vaak als vrijwilliger optimaal te 
faciliteren. 
Kiezen om Verenigingen, inclusief sportverenigingen, buurthuizen, mantelzorgers, 
jeugdland, afvalpakkers, musea, scouting wijkverenigingen etc. te laten bloeien. 
Dat het college nu achteraf na de inspraak tot inkeer komt en de bezuinigingen terugdraait is 
opmerkelijk. Had het college niet beter vooraf met alle verenigingen en organisaties om de 
tafel moeten zitten en samen moeten kijken naar wat nodig is en wat haalbaar is. Nu lijkt het 
een schetsvertoning zo vlak voor de verkiezingen. D66 vindt dat geen behoorlijk bestuur en 
neemt deze inzet het college kwalijk dat men niet goed heeft ingeschat wat de gevolgen van 
hun eerste beslissing is geweest. 
 



Want dat helpt de inwoners van Etten-Leur gezond te houden, dat zorgt ervoor dat de 
eenzaamheid kleiner wordt, dat zorgt ervoor dat problemen bij mensen op tijd ontdekt 
worden, dat zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen… 
Hier kunnen we niet op bezuinigen college. 
 
Om financieel in controle te blijven hanteert dit college de schaaftechniek,  
overal moet er wat af. Maar dit is niet voor een beleid vanuit de gemeente staan voorzitter. 
Dit is juist inconsequent handelen.  
Hoe kunnen we eenzaamheid aan willen pakken, de inwoners gezond willen houden en 
noemen dat we preventie en over schotten heen belangrijk vinden en dan deze 
bezuinigingen op deze activiteiten doorvoeren.  
En dit voorstel juist in coronatijd doen, terwijl dit juist in coronatijd hard nodig is…. 
Een sociaal gezicht van dit college missen we hier enorm. 
 
Zoals eerder door onze D66 fractie gezegd moet dit college lef durven te tonen door keuzes 
te maken. Keuzes voor onze inwoners, keuze waarin meedoen in Etten-Leur en voor elkaar 
zorgen belangrijk zijn. Keuzes om inwoners die hiervoor goede initiatieven en inzet tonen 
belonen en faciliteren i.p.v. het hen moeilijk maken. 
 
Verder roepen we ook onze collega fracties hierin een consistent beleid te voeren. De 
verkoop van de kerk had €78.000/ jaar bespaard. Aan de ene kant tegen verkoop van de 
kerk stemmen en nu oproepen om de verenigingen te ondersteunen dat is tegenstrijdig. 
Collega’s voor de €78.000/ jaar hadden we veel extra inkomsten om de verenigingen te 
kunnen ondersteunen. Wij hopen dan ook dat deze terug op de agenda komt, zo ook de 
verkoop van het BVC. Ook als raad moeten we hierin besluiten durven te nemen, met 
behoud van de uitstralingen en gebruik van de gebouwen, zonder de hoge eigenaars- en 
onderhoudskosten.  
 
Concreet vragen wij u dan ook als D66; 

1. De bezuinigingen op de sportverengingen, buurthuizen, jeugdland en musea niet 
door te voeren, dat is consequente beleidsvoering. 

2. Met de diverse verenigingen open in gesprek te gaan, waar kunnen we met elkaar 
efficiënter werken en misschien kosten besparen en ondersteunen waar is extra 
ondersteuning nodig. 

3. De zwerfpakkers voldoende te faciliteren door iedere nieuwe vrijwilliger naast de 
benodigdheden een gratis kar aan te bieden en dit niet te maximeren tot 10 totaal. 
Misschien eens creatief met elkaar nadenken hoe we deze vrijwilliger nog beter 
kunnen ondersteunen.  

4. Corona vergt veel van onze ondernemers en vooral van onze sportverenigingen. Het 
goed controleren van de corona app vergt veel van de vrijwilligers van 
sportverenigingen. Ondersteuning vanuit de gemeente is gewenst, voorbeeld Raalte. 
Dat kan bekostigd worden uit de coronagelden. 

 
 
 


