Valkenswaard, 30 september 2021
Pleidooi Rugbyaccommodatie The Vets
Voorzitter, samen voor Valkenswaard gunt vereniging The Vets natuurlijk een goed
onderkomen, met een mooie kantine en goede kleedruimten. Maar wij als gemeenteraad
hebben ook de taak, nee de verplichting, om verantwoord om te gaan met de gemeentelijke
financiën. En zoals we met z’n allen weten, is ons spaarbankboekje bijna leeg.
Om verantwoord om te gaan met deze schaarste, wordt op het einde van ieder jaar een
begroting vastgesteld. Daarin spreken we af, waar we het aankomende jaar de beperkte
middelen op in gaan zetten. En gedurende het jaar bekijken we of de voorstellen die we
voorgelegd krijgen, binnen de kaders vallen die we hebben afgesproken. Als dat niet het
geval is, moet het voorstel worden ingebracht bij de daaropvolgende begroting.
Welnu, het verzoek van The Vets valt niet binnen de kaders die we in 2020 met elkaar
hebben afgesproken. Samen voor Valkenswaard is van mening dat het voorstel dus over een
paar weken bij de begroting besproken dient te worden.
Maar natuurlijk is het verleidelijk om het nu in de raad te brengen met de komende
verkiezingen in het vizier. Maar we moeten ons afvragen of het verantwoord is, dat we op
dit moment zoveel geld uitgeven aan het renoveren of vervangen van het clubgebouw.
Hebben we ons geld niet veel harder nodig voor bijvoorbeeld aanpak van het riool? Heel
veel inwoners in Valkenswaard raken in paniek als er onweer voorspeld wordt. Of hulp
bieden aan chronisch zieken met een minimum aan inkomsten? Of het bestrijden van
eenzaamheid in de wijken? En dàt staat wèl in de begroting van 2020.
Samen voor Valkenswaard beseft ècht wel dat onze reactie op dit voorstel door The Vets
niet met applaus zal worden ontvangen. Maar we vinden dat we de verplichting hebben naar
de rest van Valkenswaard om wèl op de centen van onze gemeente te letten. Vandaag is het
30 september 2021 en geen 5 december 2021. Neem het voorstel dus op in de begroting!
Ton van Hees

