BEGROTING ETTEN-LEUR

14 oktober 2019

Etten-Leur zet schouders onder verbeteren financiële positie
Etten-Leur is een ambitieuze gemeente met een ruim aanbod van goede voorzieningen. En dat willen
we blijven. De afgelopen jaren hebben we daar flink in geïnvesteerd. Onze inwoners zijn daar
tevreden over. Het is goed wonen in onze gemeente, met een relatief lage lastendruk en goede
voorzieningen. Daar zijn we trots op, maar eerder dit jaar bleek uit de kadernota al: dit is financieel
niet vol te houden. Etten-Leur is een prachtige gemeente, die het verdient om ambitieus te zijn en te
blijven. En dat kunnen we alleen samen doen. Niet voor niets zeggen we ‘Samen maken we EttenLeur’. Om onze voorzieningen goed en eigentijds te houden, moeten we de handen ineenslaan.
Financieel zwaar weer: ook in Etten-Leur
We staan voor een financiële uitdaging. In de begroting van dit jaar (2019) hielden we al rekening
met een tekort van € 2,2 miljoen. Daar is in werkelijkheid nog € 2 miljoen bovenop gekomen. Er gaat
dus meer geld uit dan dat er binnenkomt. Onder andere door de hogere kosten in het sociaal
domein. We vinden het belangrijk dat iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft op ons kan
rekenen. Ondanks alle inspanningen om te sturen op de budgetten, pakken de kosten hoger uit.
Andere gemeenten worstelen met hetzelfde probleem. Maar dat is een schrale troost. De afgelopen
jaren hadden we een spaarpot waar we geld uithaalden als we aan het einde van het jaar
tekortkwamen. Dat moeten we voor 2019 ook doen. Maar als we zo door zouden gaan, is de
spaarpot na 2020 leeg. En dat kan niet. Als we namelijk onverwachte kosten hebben – en dat kan
zomaar gebeuren – dan hebben we spaargeld nodig. We zullen dit de komende jaren moeten
aanvullen.
Hoe gaan we dat aanpakken?
We moeten een aantal aanpassingen doen. Daar ontkomen we niet aan. We moeten de begroting
sluitend maken én sparen voor de toekomst. Zo zorgen we ervoor dat de inkomsten en uitgaven
beter in balans zijn. We treffen bijvoorbeeld maatregelen voor het onderhoud van het groen, bij het
parkeren, de onroerendezaakbelasting (OZB), de afvaltarieven, het welzijnswerk en de collectieve
ziektekostenverzekering voor minima. Ook op de gemeentelijke organisatie wordt bezuinigd.
Wat merkt u hier nu al van?
De gemeenteraad besloot bij de kadernota al een aantal maatregelen te nemen. Inwoners van EttenLeur gaan 4,3% meer onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. Voor een gemiddelde koopwoning
betekent dit in 2020 een verhoging van ongeveer 9 euro per jaar. Ook de parkeertarieven gaan
omhoog. Bijvoorbeeld voor het kort parkeren op straat en in de parkeergarage. Op straat parkeren
kostte in 2019 €0,17 per 5 minuten en wordt in 2020 €0,20 per 5 minuten. Voor parkeren in de
parkeergarage geldt: per 15 minuten was dit €0,40 en dit wordt in 2020 €0,50. Ook de afvaltarieven
stijgen flink volgend jaar. Dat komt onder andere omdat herbruikbare grondstoffen (zoals plastic en
papier) tegenwoordig minder opleveren en de kosten voor de afvalinzameling en -verwerking veel
hoger uitvallen dan verwacht. Daarom ontkomen we er niet aan dat de vaste kosten ongeveer zullen
verdubbelen. Daarnaast gaat ook de gemeentelijke organisatie flink bezuinigen. Dit levert een
besparing op van ruim vier ton.
Nieuwe uitdagingen
Wat we in ieder geval niet gaan doen, is bij de pakken neer zitten. Om de balans in ons
huishoudboekje terug te brengen, zetten we er met z’n allen de schouders onder. Samen met onze
inwoners en andere partners. We zullen de komende jaren met elkaar in gesprek gaan over hoe we
in Etten-Leur onze goede en eigentijds voorzieningen kunnen houden tegen minder kosten en met
meer gezamenlijke inspanning. Een uitdaging die we graag aangaan. De aanleiding is misschien niet
leuk, maar het eindresultaat kan dat wel zijn.

Ambities? Nog volop!
We zijn een ontwikkelgemeente, wat betekent dat we graag ruimte maken voor initiatieven van onze
inwoners en andere partners. We betrekken u graag bij onze opgaven. Op deze manier met elkaar
samenwerken is een groot goed waar iedereen nog in te leren heeft, maar waar we in geloven.
Iedereen moet mee kunnen blijven doen, ook kwetsbare mensen in Etten-Leur. Wat betreft
woningbouw willen we ruimte creëren voor woningen die passen bij de toekomst. Daarbij hoort ook
dat we goed kijken naar de doorstroom van het verkeer. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar
de mogelijkheden voor een spoortunnel of een rondweg. Ook willen we een groene gemeente
blijven met het oog op klimaat en energietransitie. Een groene groei die nodig is voor de toekomst
van onze gemeente. En we willen graag meer inzetten op werkgelegenheid van de toekomst met
nieuwe concepten die passen bij de toekomst en de groei van onze gemeente en de regio.
Kortom, genoeg energie en ambitie om hard voor Etten-Leur te blijven werken, want: Samen maken
we Etten-Leur! Laten we daar nog meer werk van maken. Wij gaan daar in ieder geval voor en
nodigen iedereen uit mee te doen.
Op 21 oktober bent u van harte welkom om de gemeenteraad te vertellen wat u van de begroting
2020 vindt. In het Oude Raadhuis aan de Markt 1 starten we om 19.30 uur met een presentatie, en
daarna kunnen er vragen worden gesteld. In de openbare vergaderingen op 28 oktober en op 4
november maakt de raad definitieve keuzes voor de begroting 2020.

Het college van burgemeester en wethouders

Voor de begroting en de “begroting in een oogopslag”, zie:
http://financieelportaal.etten-leur.tangelo.nl

