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Persbericht

Alphen-Chaam presenteert een structureel sluitende begroting voor 2019
Het college van burgemeester en wethouders presenteert voor 2019 een structureel sluitende begroting.
Dit jaar werd de gemeente Alphen-Chaam geconfronteerd met een tegenvallende septembercirculaire.
Dit heeft ertoe geleid dat het college van B&W een eerste begrotingswijziging heeft gedaan om de
begroting alsnog sluitend te krijgen. De begroting staat voor vaststelling door de raad op de agenda voor
de vergadering van 8 november.
Bijstellingen naar aanleiding van de septembercirculaire
Wethouder Erik Wilmsen: “De perspectiefnota liet in juni van dit jaar nog een nadelig resultaat zien van
€153.000. We zochten vervolgens naar mogelijkheden om kosten te besparen en meer inkomsten te
genereren. Dit is ons gelukt. De huidige vermogenspositie van de gemeente Alphen-Chaam biedt ons ruimte
voor het doen van investeringen die bijdragen aan het borgen van de leefbaarheid in de kernen van de
gemeente. Na het opstellen van de begroting werden we echter geconfronteerd met een tegenvallende
septembercirculaire. Dit zorgt voor een fors nadeel van € 95.000,- in 2019. Om de gemeentelijke ambities
uit te voeren en de begroting toch sluitend te krijgen, stellen we in de begrotingswijziging voor om de OZB
te verhogen met 4%.
Duurzaamheid is de toekomst
Wethouder Erik Wilmsen: “Het opstellen van een duurzaamheidsvisie met een uitvoeringsprogramma staat
hoog op de bestuurlijke agenda. Een belangrijk onderdeel hierbij is de energietransitie en hoe we deze voor
onze gemeente gaan vormgeven. Het Klimaatakkoord van het Rijk verlangt van ons dat we halverwege
volgend jaar al komen met een vervolgplan op de Regionale Energiestrategie (RES). Daarin moeten we
vermelden hoe we als regio “duurzame energie” gaan organiseren. Het Klimaatakkoord van het Rijk heeft
dus ook voor onze gemeente gevolgen”.
Veiligheid en bereikbaarheid van onze kernen
Wethouder Frank van Raak: “Wij hechten veel waarde aan de veiligheid en het onderhoud van wegen in alle
drie onze kernen én het buitengebied. In 2019 onderzoeken we hoe we de problematiek van de doorgaande
Provinciale weg N639 door de kern van Chaam kunnen aanpakken. Dit doen we samen met de dorpsraad en
de Provincie Noord-Brabant. Hierbij bekijken we ook de mogelijke gevolgen van een rondweg om Chaam
zodat er minder (vracht)verkeer door Chaam rijdt.
Toekomstbestendige wijze van afval inzamelen
“We hebben de doelstelling om minder afval te produceren. Uitgangspunt hierbij is dat dit geen extra
kosten met zich meebrengt. In 2019 gaan we met onze inwoners in gesprek over een toekomstbestendige
wijze van afvalinzameling. Onze nadrukkelijke voorkeur gaat uit naar het aanpassen van de bestaande
kliko’s en dat we dus niet overgaan tot het plaatsen van ondergrondse containers”, aldus wethouder Van
Raak.

Vervolgaanpak veilig en gastvrij recreëren
Burgemeester Joerie Minses: “In 2019 werken we een vervolgaanpak uit van het project ‘veilig en gastvrij
recreëren’”. In dit project staat de ontwikkeling van duurzame en vitale recreatieterreinen centraal. In 2019
en in 2020 geven we invulling aan de viering van 75 jaar bevrijding. In de begroting hebben we hiervoor een
bedrag van €15.000 opgenomen.”
Start realisatie Integraal Kindcentrum Chaam en uitbreiding Mattheusschool/ De Leeuwerik
Onderwijs blijft hoog op de bestuurlijke agenda staan van de gemeente Alphen-Chaam. We willen de jeugd
in onze kernen houden en het is dan ook van belang dat we in 2019 de benodigde stappen zetten om dit
voor elkaar te krijgen. Huisvesting is hierbij randvoorwaardelijk. Wethouder Ton Braspenning: “De plannen
voor een Integraal Kindcentrum Chaam werken we in 2019 verder uit met behulp van de toekomstige
gebruikers. In de begroting hebben we voorlopig € 6.000.000,- geraamd voor het Integraal Kind Centrum te
Chaam. In 2019 willen we meer duidelijkheid krijgen over de wensen, kaders en dan tot een begroting
komen die passend is. De verbouwing en uitbreiding van de Mattheusschool/ De Leewerik willen we voor de
zomervakantie van 2019 afronden.

________________________________________________________________________
Informatie voor de pers niet voor publicatie:
Afzender: Miriam Stallen te bereiken via miriamstallen@abg.nl of per telefoonnummer: 088- 3821495.

