Onze waarden:
Gemeentepolitiek komt helaas vaak neer op verdeling van schaarste. Door onze waarden en
beginselen toe te passen verwachten wij het meeste te kunnen investeren in publieke voorzieningen.
Wij proberen weg te blijven bij de politieke slangenkuil omdat dat ten koste gaat van de kwaliteit van
de besluitvorming.
Bij waarden maken wij onderscheid tussen beleid en politiek.
Een puur politieke uitspraak is normatief; die moet iets zeggen over de gewenste staat van de
gemeente. Een puur politieke uitspraak heeft weinig te doen met de feiten.
Een uitspraak over beleid moet wel gebaseerd zijn op oorzaak-gevolg relaties. Dit beleidsaspect
ontslaat de politicus echter nooit van zijn normatieve plicht.
Een politieke uitspraak van is bijvoorbeeld dat wij geen moderne windmolens in onze gemeente
zullen toestaan. Als je puur afgaat op de rede zouden moderne windmolens nuttig kunnen zijn i.v.m.
duurzame energieopwekking. Maar onze emotie zegt dat wij ons mooie landschap niet willen
verrommelen door moderne windmolens toe te staan.
Bij beleid vinden wij onderstaande waarden belangrijk:











Rekening houden met zowel de rede, de emotie als de ethiek
Duurzaamheid
Algemeen belang
Economie
Effectiviteit
Efficiëntie
Openheid
Participatie
Verantwoording
Rechtmatigheid

Er zijn nog veel meer waarden nastrevenswaardig. Maar jaag je op een edelhert, laat dan de hazen
lopen is een chinees gezegde

Gemeentelijk beleid wordt sterk beïnvloed door de
financiële armslag van de gemeente:
Inkomsten waar de gemeente direct invloed op heeft zijn de Onroerende Zaakbelasting en de
inkomsten uit de verkoop van gemeentebezit. Het merendeel bestaat uit andere inkomsten zoals de
jaarlijkse uitkeringen van het Rijk en bouwgrondexploitatie. Maar aan die inkomsten zit geen knop
waarmee je de hoogte ervan snel flexibel kunt regelen. Voor de woonlasten betalen de inwoners van
Heeze-Leende al 39 procent meer dan het landelijk gemiddelde. Gemeentebezit wordt ook al
verkocht. Het gaat dan om de grond bij de Kapellerput voor de natuurbegraafplaats, reststroken van
het openbaar groen, en waarschijnlijk grond in het centrum van Heeze voor een grote supermarkt.
Daarbij komt nog dat we momenteel ongeveer 3 miljoen euro achterstallig onderhoud hebben op
onze verharde wegen, trottoirs en fietspaden. Een half miljoen achterstallig onderhoud is normaal
voor een gemeente als Heeze-Leende. Ook gebouwen hebben achterstallig onderhoud.

In 2015 heeft de gemeente aan het Sociaal Domein € 1.542.814 minder uitgegeven dan dat ze ervoor
hebben ontvangen van het Rijk. Ook dat zijn inkomsten. Gedeeltelijk zijn deze inkomsten niet legaal
omdat de hoogste rechter (CRvB) heeft geoordeeld dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt.
De gemeente Heeze-Leende heeft deze kosten niet vergoed aan de cliënten terwijl ze daarvoor wel
een indicatie hadden. Ze vonden dat dit normale uitgaven zijn zoals een fiets ook een normale
uitgave is. 67 procent van de bezittingen van de gemeente Heeze-Leende zijn belast met schuld. In
2012 waren er zo’n veertigtal gemeenten in Nederland die geen schulden hadden. Geld lenen kost
geld in de vorm van rente. Dat geld kan niet aan publieke voorzieningen worden uitgegeven. De
hoogte van de schuld is een politieke keuze. Het is nodig dat we ieder dubbeltje twee keer
omdraaien voor we het uitgeven.
Er is een gezegde “veel beloven en weinig geven doet de zotten in vreugde leven”. Op deze website
staat daarom ook geen verkiezingsprogramma waar we u een hoop beloftes doen. We zullen onze
standpunten wel op de kieswijzer invullen. Daarmee kunt u ons vergelijken met ander partijen.
Wel zullen we aan de kostenkant bezuinigen proberen te halen. We zullen dan in het bijzonder kijken
of we het hoge ziekteverzuim omlaag kunnen brengen onder de ambtenaren (doel van ± 6% naar ± 3
%), minder ambtenaren ontslaan waardoor de frictiekosten omlaag kunnen. Terughoudend zijn met

inhuren van experts voor onderzoeken. Kritisch kijken naar de tijdsbesteding aan de vele
samenwerkingsverbanden. Door legitiem, legaal en rechtvaardig te handelen als gemeente kunnen
we het aantal juridische procedures waarschijnlijk drastisch terug dringen. Basis voorzieningen
waarvoor de gemeente verantwoordelijk is zullen we op orde brengen en op orde houden. Denk
hierbij aan onderhoud wegen, trottoirs, fietspaden, gebouwen en openbaar groen. Maar ook zorg en
ondersteuning voor jeugd, ouderen, psychiatrische patiënten en ander kwetsbare groepen die het
niet op eigen kracht redden zullen we als gemeente moeten ondersteunen. Waarschijnlijk zal er
weinig geld overblijven voor publieke voorzieningen die in het luxe domein zitten. Zo zijn wij kritisch
geweest over de uitgaven aan de VVV infozuil in de muur van het gemeentehuis, banners van
recreatief Heeze-Leende aan iedere lantaarnpaal, nieuwe inrichting raadszaal, camerabeveiliging op
de invalswegen, grote investering in de bestuursvleugel. Wij verwachten door onze waarden en
beginselen toe te passen dat er uiteindelijk meer geld overblijft voor publieke voorzieningen die
daadwerkelijk van meerwaarde zijn voor onze inwoners.
Het optreden van de partijen in de raadszaal kunt u terugzien op de beelden die gearchiveerd
worden. Via de link onderaan op deze website kunt u daar komen.

