Begrotingsbeschouwing 2022
Voorzitter:
Ik spreek mijn dank uit aan de ambtenaren die het werk verricht hebben bij het maken van
de programmabegroting 2022.
Het leven staat nog steeds in het teken van het Coronavirus, er is veel onzekerheid en
onduidelijkheid m.b.t. de maatregelen en het doorgaan van activiteiten.
Deze raadsvergadering is digitaal, op het laatste moment komt dit verzoek, KERN had dit
graag anders gezien, zodat we elkaar in het debat recht in de ogen kunnen aankijken. De
coronacrisis is nog niet ten einde, de gevolgen hiervan kunnen we niet overzien. KERN vindt
dat we ons op lokaal niveau hier goed op moeten voorbereiden.
Dit is de laatste begroting van deze raadsperiode, een periode die vooral in het teken heeft
gestaan van het ELWM, veel geld is er verspild aan de kosten voor adviesbureaus en
communicatie. Onze ambtenaren hebben voor een te groot gedeelte in dienst gestaan voor
dit te ambitieuze project voor onze te kleine gemeente. Dit in combinatie met het
programma Verduursamen 2030. Er worden kosten nog moeite gespaard om de inwoners te
overtuigen. Als voorbeeld de wervende teksten in de Maasduinencourant, week na week 3
pagina’s advertentieruimte, huurders krijgen een zandloper, om hun douchetijd te
minimaliseren. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat een gemeente, badend in het geld,
zich van dit soort acties bedient. Wat KERN betreft zou er aandacht moeten zijn voor de
echte problemen, zoals de energiearmoede die vele van onze burgers zal treffen en het
vinden van oplossingen hiervoor. Motie energiearmoede
Met de aankoop van de gronden in het Wellsmeer en overige gronden van de Provincie
Limburg houdt de koopwoede van dit college nog niet op, getuige het eerdere agendapunt
deze raadsvergadering, heeft het college nog meer aankopen op het oog deze raadsperiode?
KERN vindt dat de gemeente zich hier niet mee moet bezighouden, ook dit is ondernemen
en speculeren met het geld van onze inwoners. Het zou beter zijn als een gemeente zich zou
bezighouden met zaken die echt van belang zijn voor onze inwoners en zich zou beperken
tot de taken die bij een gemeente horen. Het college krijgt alle ruimte van de coalitiefracties
om te doen en laten wat ze wil. Zonder het kritische geluid van KERN zou er helemaal geen
sprake meer zijn van tegenmacht in deze gemeente.
We zijn in juli van dit jaar overvallen door het hoogwater van de Maas, veel respect voor de
vele inwoners van onze gemeente die met vereende kracht bergen werk verzet hebben om
de boel droog te houden. Er bereikten KERN signalen dat de samenwerking met de
gemeente te wensen overliet. Wanneer mogen wij een gedegen evaluatie tegemoetzien van
het college, waaruit lering getrokken kan worden?
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Een nieuwe verbouwing van het gemeentehuis zou beter uitgesteld kunnen worden, er zijn
onzekerheden over het thuiswerken op termijn. Het zou ook van echte bestuurlijke moed
getuigen als de ogen niet gesloten worden voor het oppakken van het herindelingsadvies.
Op 24 november is er een herindelingsverkiezing voor de gemeente Land van Cuijk, 6
gemeenten aan de overzijde van de Maas bundelen zich tot één krachtige gemeente. Als wij
dit voorbeeld zouden volgen is een dure verbouwing van het gemeentehuis overbodig en
kunnen we deze financiële middelen zinvoller besteden voor onze inwoners.
De vraag naar woningen in verschillende segmenten rijst de pan uit, er staat geen woning
meer te koop in Bergen. Meer en meer wordt het duidelijk dat er bij de stedelingen een
herwaardering komt voor het platteland en dat er een trek naar het platteland zal
plaatsvinden. Bergen zal hier voortvarend op moeten inspelen door voldoende
woningaanbod te creëren van het juiste type voor onze eigen inwoners maar tevens voor
nieuwe inwoners. KERN heeft al in een vroeg stadium aandacht gevraagd voor het bouwen
van voldoende woningen in onze gemeente. De manier waarop we dit aanpakken vindt
KERN echt de verkeerde route. Woningbouwplannen worden gefrustreerd als ze niet
bedacht zijn door de gemeente, het actieve grondbeleid, waar KERN op tegen is, werkt niet
mee aan het voortvarend oppakken van particuliere initiatieven. Marktverstoring, ongelijk
speelveld, overheid als ondernemer ten koste van de ondernemer. Als voorbeeld noemen
wij de Lammerskamp en een plan dat aansluit aan de KOBS-locatie tot aan de
Siebengewaldseweg. Het plan bij garage Litjens vindt geen doorgang door knullig handelen
van de gemeente. KERN blijft voorstander van een gemeente die mogelijkheden ziet en biedt
aan particulieren en ondernemers bij hun plannen.
KERN maakt zich grote zorgen over het vertrek van ondernemers uit onze gemeente, wij
krijgen signalen dat ondernemers Bergen mijden om zich hier te vestigen. We zijn niet bereid
of in staat dit op een goede wijze op te pakken, ondanks de inzet van een
bedrijvencontactfunctionaris. Voor het centrummanagement in Nieuw Bergen hebben we
een bedrag begroot van €15.000,-, KERN vindt het overbodig om hiervoor een extra
functionaris in dienst te hebben, de andere dorpen in Bergen moeten zich ook zelf
bedruipen.
Wij zullen tot in lengte van jaren te boek staan als ondernemersonvriendelijke gemeente,
eerder gesignaleerd door Seinpost, een predicaat waar we niet trots op hoeven te zijn.
De leegstand in Mosaique, het winkelhart van de gemeente Bergen blijft een zorg, inmiddels
is met flink verlies de voormalige supermarkt van Jan Linders verkocht en is er maatwerk
(hier kan dit dus wel!) geleverd met de bouw van een aantal appartementen op de eerste
etage. KERN mist een adequaat parkeerplan bij deze uitbreiding van wooneenheden en
heeft hier aandacht voor gevraagd. Parkeervoorzieningen zullen ook uitgebreid moeten
worden als de Oostplint ontwikkeld gaat worden. Heeft het college hieraan gedacht?
De gemeente Bergen blijft burgers en ondernemers te pas en onpas dreigen met
dwangsommen. Wij vragen ons af of hier een gebrek aan goed overleg is met onze
ondernemers en inwoners. Ga met mensen aan tafel! KERN vraagt om zorgvuldiger om te
gaan met het opleggen van dwangsommen, de psychische impact hiervan wordt onderschat!
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Bergen wil vaker een Bibob toets doen. Het vertrouwen van de overheid in de burger wordt
er niet groter op en het wantrouwen richting overheid kan er ook door toenemen.
We zien dat er structureel 50.000 Euro begroot wordt voor straatcoaches, KERN heeft hier
aandacht voor gevraagd, wanneer kunnen we een gedegen evaluatie tegemoetzien m.b.t. de
effecten van deze inzet? De portefeuillehouder heeft toegezegd dat er deze raadsperiode
nog een voorstel naar de raad zal komen. KERN vraagt evenals vorig jaar of er inmiddels zicht
is op het drugsgebruik in de gemeente Bergen en tot welke overlast en schade dit leidt?
Nog niet zo lang geleden werkte meer dan 50% van de beroepsbevolking van onze gemeente
in de landbouw. De gemeente heeft daar altijd de vruchten van geplukt en nu heeft de
gemeente met meer dan 800 hectare landbouwgrond in bezit, nog steeds in deze sector een
flinke vinger in de pap en vormt dit een flink deel van onze reserves. Voor het vrije
ondernemerschap in de landbouw is dit op de lange duur echter niet gezond. Zeker niet als
landbouwers voor hun inkomen ook nog meer afhankelijk worden van de gemeente door
een gemeentelijk gevormd potje waarvoor de boer door de rentmeester gewenste
natuurdoelen mag behalen.
Dit rijdt ook in de wielen van Europees en landelijk beleid waarvoor de provincie aan de lat
staat. KERN vindt het met gratis geld opkopen van landbouwgrond door de gemeente om
het daarna weer liberaal te verpachten onder allerlei voorwaarden een slechte ontwikkeling.
Op termijn leidt dit ook in de natuur-inclusieve landbouw tot schaalvergroting waarbij
degene die het laagste inschrijft de grond mag gaan onderhouden.
Voorbeelden hiervan zien we al aan de overkant van de Maas in het Maasheggengebied.
De exploitatie van onze gemeenschapshuizen komt onder druk te staan t.g.v. de
Coronacrisis. KERN vindt dat hier passende en evenredige aandacht naar uit moet gaan,
zodat deze voorzieningen na de crisis een gezonde doorstart kunnen maken. KERN wil graag
een opwaardering van het evenemententerrein in Well. Amendement evenemententerrein.
Samenleving is veruit het grootste programma met onderdelen zoals de jeugdzorg die qua
kostenontwikkeling uitschieters naar boven maken, terwijl de commissie die hiernaar
genoemd is, vaak weinig op de agenda heeft staan. Er geen actuele mededelingen zijn of
zelfs vergaderingen geschrapt worden. Dit terwijl in deze programmabegroting Ruimte en
Economie een veelvoud van aandacht krijgt vergeleken met de andere twee programma’s.
Dit zegt wel iets over datgene waar dit college het liefst mee bezig is. De gemeente als
projectontwikkelaar en ondernemer. De participatie is er in Bergen voornamelijk op gericht
de inwoners zoveel mogelijk zelf te laten doen zodat voor de gemeente de kosten zo laag
mogelijk worden gehouden. Is dat het bevorderen van de vitale gemeenschap in een rijke
gemeente?! KERN zou graag zien dat er middelen ingezet worden voor een nieuw zwembad
in Bergen, dit past bij positieve gezondheid en de gezondste regio, KERN hoort met
regelmaat van inwoners dat ze dit ook graag willen. Motie zwembad

Volgend jaar op woensdag 16 maart zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad, dit
is de gelegenheid voor de inwoners van Bergen om zich uit te spreken over de koers van de
afgelopen 4 jaar. Voor het bestuur van de gemeente Bergen, jaren die in het teken hebben
gestaan van de energietransitie. We zijn een energiehuis rijker, we hebben project Energie
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Landgoed Wellsmeer, we hebben ons gestort op het verwerven van nog meer natuur- en
landbouwgrond, we begeven ons op het terrein van de actieve grondpolitiek en zo verder,
met alle risico’s van dien. Het is maar de vraag of de inwoners van Bergen dit zo willen. Dit is
in elk geval niet de keuze van KERN, wij richten ons op leefbaarheid, woningbouw, zorg voor
onderhoud van de openbare ruimte, ondernemersvriendelijkheid, zorg en welzijn voor onze
burgers zodat iedereen iedereen mee kan doen in de samenleving.

Zet de mens centraal, dan kunnen we samen heel veel!
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