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Programmabegroting 2018 Valkenswaard: 

Valkenswaard kan investeren, financiële ruimte beschikbaar voor nieuwe coalitie  

 

“De gemeente Valkenswaard kan in 2018 investeren in de uitvoering van de 

Toekomstvisie en er ook voor zorgen dat de nieuwe coalitie na de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ruimte heeft om het coalitieprogramma uit te 

voeren” aldus de Valkenswaardse wethouder Marcel Bax van Financiën. 

 

Onder de titel “Valkenswaard op koers met de Toekomstvisie” presenteert het college van 

burgemeester en wethouders van Valkenswaard de programmabegroting 2018. De begroting 

voor 2018 is de laatste begroting van de raadsperiode 2014-2018, op 21 maart 2018 zijn er 

gemeenteraadsverkiezingen. De nadruk ligt in 2018 op de versterking van de 

vrijetijdseconomie van Valkenswaard en het aantrekkelijker maken van Valkenswaard voor 

jongeren en jonge gezinnen. De gemeente kiest daarmee duidelijk voor de toekomst.  

 

Toekomstvisie verder uitvoeren 

Het college van burgemeester en wethouders hanteert de plannen uit het collegeprogramma 

2014-2018 en de Toekomstvisie 2030 als leidraden voor de programmabegroting. Ook de 

investeringsvoorstellen aan de gemeenteraad, zoals deze zijn verwoord in de Nota Kaders, zijn 

verwerkt in de huidige programmabegroting. Het college wil door ook in 2018 te investeren 

een aantal kansen verzilveren en een volgende stap zetten met de uitvoering van de 

Toekomstvisie van Valkenswaard. Wethouder Bax: “Het mooiste voorbeeld zijn de 

investeringen in de vrijetijdseconomie. Door De Groote Heide verder te ontwikkelen hopen we 

op meer bezoekers, bestedingen en daardoor meer banen voor onze inwoners.” 

 

Voorzieningen versterken 

Wethouder Bax: ”De voorzieningen in Valkenswaard hebben we ook in de financieel moeilijke 

jaren stand gehouden. Nu het economisch goed gaat kunnen we Valkenswaard verder 

versterken. Er is geld gereserveerd voor de renovatie van het zwembad en een nieuwe 

sporthal voor op Den Dries. Die gaan we in 2018 bouwen. Ook is er een meerjarig 

investeringsplan opgesteld voor de buitensportvoorzieningen in de gemeente. We maken het 

centrum groener en zorgen voor een nieuw aanlichtingsplan voor de Markt. Er worden weer 

heel veel woningen gebouwd in Valkenswaard (o.a. op Lage Heide), ons inwoneraantal groeit 

daardoor sinds 2016 weer. En er ligt een prachtig fietspad naar Eindhoven dat dagelijks goed 
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gebruikt wordt. Het wooncomplex aan het Kloosterplein is klaar. En onze al gewaardeerde 

dienstverlening wordt steeds beter, sneller, efficiënter en digitaler.” 

 

Investeren in goede zorg 

Valkenswaard investeert nadrukkelijk ook in sociale voorzieningen en wil zich blijven inzetten 

voor goede zorg voor onze jeugd en steun bieden aan kwetsbare inwoners. Daarnaast is er 

aandacht voor armoedebestrijding. Valkenswaard zorgt dat meer mensen kunnen profiteren 

van een groeiende arbeidsmarkt en hierdoor kunnen meedoen in de maatschappij. Inwoners 

die ondersteuning nodig hebben, kunnen hierop rekenen. Samen met de partners in het 

Sociaal Domein helpen we ze op weg.  

We merken dat meer inwoners een beroep doen op zorg terwijl we hiervoor lagere budgetten 

van de Rijksoverheid ontvangen. Ook in 2018 zullen dus tekorten te verwachten zijn, en is 

onze inzet gericht op het grip krijgen daarop en het terugdringen ervan. Want Valkenswaard 

wil blijven staan voor goede zorg voor haar inwoners. Aangezien bijna alle gemeenten kampen 

met een tekort op het zorgbudget is tevens de gezamenlijk inzet met hen dat de Rijksoverheid 

de gemeenten zal compenseren.  

 

Algemene reserve 

In de begroting is te zien dat de financiële reservepositie in 2018 ongeveer op hetzelfde niveau 

blijft als dit jaar. In het verleden zijn eerdere positieve resultaten niet uitgegeven, maar 

gestort in de algemene reserve. Aan de andere kant is er geen onnodig groot 

spaarbankboekje, de gemeente blijft investeren ten behoeve van haar inwoners.  

 

Begrotingsbehandeling 

De gemeenteraad bespreekt de begroting op dinsdag 10 oktober om 20.00 uur tijdens de 

openbare commissievergadering. De raad behandelt de begroting op donderdag 2 november 

om 12.30 uur in een openbare raadsvergadering. De vergadering begint met de algemene 

beschouwingen door de raadsfracties.  

 

De begroting is voor iedereen te raadplegen:  

• via de digitale schermen in de hal van het gemeentehuis aan de Hofnar 

15; 

• bij de computers van de bibliotheek aan de Hofnar 12 in Valkenswaard;  

• bij de computer in het café van ontmoetingscentrum De Belleman aan 

het Bruninckxdal 2 in Dommelen; 

• via de digitale informatiezuil in de hal van het Dorpshuis aan de 

Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.  

 



De begroting is ook te vinden op www.valkenswaard.nl.  Vanaf 2 oktober typt u eenvoudig op 

de homepage van de website het zoekwoord ‘commissievergadering’ in.   

 

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Astrid Hoyer, 

communicatie, M: 06 1830 2168 of E: astrid.hoyer@a2samenwerking.nl 


