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Politiek Jaarverslag DorpsVISIE 2018 

In 2018 stonden uiteraard de verkiezingen centraal.  

Deze waren voor DorpsVISIE een groot succes. Maar liefst 6 zetels mogen wij 

deze periode vullen.  

Dat vraagt niet alleen om ambitie en ideeën, maar ook om een goede organisatie 

binnen onze partij en onze fractie.  

Vanuit de binnenkant van de fractie bekeken hebben de behoefte daartoe en de 

discussies daarover een groot deel van ons perspectief op 2018 bepaald.  

Dat is niet iets om ons voor te schamen. Het hoort bij een partij die heet de 

initiatief fase is ontgroeid, nadat we enkele jaren terug nog op de rand van 

opheffen stonden.  

Tegelijkertijd is het goed om de verantwoordelijkheid te nemen en goed naar 

onze eigen organisatie en processen te kijken. 

Voorts die samen om te vormen zodat ze ons helpen als gegroeide partij, waarbij 

steeds meer leden actief zijn en dat zich ook vertaald heeft naar meer zetels.   

Toch kunnen we ook vaststellen, dat we in 2018 inhoudelijk het nodige hebben 

weten te realiseren.  

Tijdens de eerste paar maanden van het jaar verliepen de meeste discussies 

moeizaam. Alle partijen in de raad waren al duidelijk bezig met de aanstaande 

verkiezingen. We hebben in deze periode in de raad onder meer verduidelijking 

gevraagd over de kosten van de verbouwing van het Vestzaktheater.  

Dit naar aanleiding van de afgewezen nieuwbouwplannen voor een MFA.  

Velen in het dorp gaven duidelijk te kennen bezwaar te maken tegen de eerste 

ontwerpen. Het resultaat leidde wellicht tot het behalen van een verkiezingspunt 

van DorpsVISIE uit 2014: “Het verbouwde Vestzak zal voorlopig dienst blijven 

doen als Dorpshuis”. 

Kort na de verkiezingen mochten wij het initiatief nemen in de vorming van een 

nieuwe coalitie.  

Wij hebben ons daarbij sterk gemaakt voor een externe informateur, die met alle 

partijen zou gaan praten over hun wensen en behoeften.  

Uiteindelijk werd uit die gesprekken duidelijk dat een door sommige partijen 

gewenst raadsbreed akkoord niet tot de mogelijkheden behoorde.  

Daarvoor waren de verhouding te zeer op scherp komen te staan en voor 

sommige partijen was de uitslag van de verkiezingen aanleiding om een 

bescheiden rol te willen spelen. 

De informateur gaf uiteindelijk het advies om te komen tot een eerste poging om 

met drie partijen: CDA, PvdA/GL en DorpsVISIE een coalitie te vormen.  

De wens om met drie partijen verder te gaan kwam voort uit de wens een brede 

stabiele coalitie te vormen waarbij deze ook niet alleen zou bestaan uit de 

oppositiepartijen van de vorige periode (CDA en DorpsVISIE).  

Tijdens de onderhandelingen was ons verkiezingsprogramma uiteraard leidend 

voor onze inzet.  

Niet alleen onze concrete verkiezingspunten maar zeker ook de in ons 
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programma beschreven manier waarop wij in ons dorp en in de politiek actief 

willen zijn. Dat laatste vond ook bij de andere twee partijen gehoor en werd een 

centraal punt in ons coalitieakkoord. 

In de laatste fase van de coalitievorming bleek het voordragen van een 

kandidaat wethouder voor onze fractie een lastig proces.  

Binnen onze partij was daar geen goed omschreven proces voor vastgesteld en 

ook vóór deze verkiezingen is daar onvoldoende aandacht voor geweest.  

Dit leidde tot moeizame discussies over mogelijke kandidaten en tot een 

uiteindelijke afweging van de fractie, die haar niet makkelijk af ging. 

Belangrijkste les uit dit proces is het advies vanuit de fractie aan de vereniging 

om daar voor de volgende verkiezingen een heldere procedure voor af te 

spreken, waarbij het vragen naar mogelijke kandidaten en de screening / 

kandidaatstelling door de fractie in de raad bij een volgende deelname aan een 

coalitie als ook de rollen van bestuur, fractie en leden duidelijk zijn beschreven. 

Uiteindelijke hebben wij samen met CDA en PvdA-GroenLinks op 28 juni 2018 

het coalitieakkoord onder de titel “Samenbouwen aan een mooier Son en 

Breugel” in de raad gepresenteerd en daarbij John Frenken voorgedragen als 

wethouder. John is beëdigd en heeft de portefeuilles Ruimte Ordening, Wonen en 

Sociale Zaken op zich genomen. 

Hoewel de coalitievorming enige tijd heeft geduurd hebben we inhoudelijk niet 

stil gezeten. Al in de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad, op 29 maart 

2018, hebben wij met CDA en D66 in een motie verzocht om de sloop van de 

voormalige St Petrus Banden kerk op te schorten, zodat er recht kon worden 

gedaan aan een meerderheid in de raad die voor behoud van het voormalige 

kerkgebouw had gepleit tijdens de verkiezingen. Op Dorpsbelang na stemde de 

hele raad daarmee in. 

Met steun van PvdA/GL en CDA hebben wij in de raadsvergadering van 24 mei 

een motie ingediend om te Kringloopwinkel in ons dorp te behouden, ondanks de 

gedwongen verhuizing van de toenmalige locatie aan de Nieuwstraat.  

Het college nam de motie over en de Kringloopwinkel heeft daarna een mooie 

nieuwe plek gevonden op Ekkersrijt Oost.  

Kortom, al voor de nieuwe coalitie van start is gegaan, hebben we succesvol een 

aantal van onze speerpunten met collega fracties in de raad kunnen realiseren. 

Vlak voor de zomer stond nog de kadernota op de agenda. 

Een week na de presentatie van het coalitieakkoord was de tijd uiteraard te kort 

om dat in deze nota te kunnen verwerken. Gekozen is om dat uiteindelijk te doen 

in de meerjarenbegroting in het najaar. Daarbij is in de raadsvergadering van 8 

november ook het collegeprogramma gepresenteerd. 

Kort na de zomer hebben we met de andere fracties in de raad besloten werk te 

maken van de breed gewenste andere werkwijze in de raad.  

Meer samen in de raad, maar ook meer samen met inwoners en ondernemers 

buiten de raad. Rini van Eerd is door de fractie voorgedragen namens 



 

Pagina 3 van 5 

 

DorpsVISIE als lid van deze werkgroep.  De resultaten hopen we in het voorjaar 

van 2019 te kunnen bespreken en om te zetten in daadwerkelijk andere 

werkwijze en instrumenten van de raad. 

In oktober 2018 heeft ook de ingestelde werkgroep Subsidiebeleid een eerste 

werksessie georganiseerd met verenigingen in ons dorp. Een druk bezocht en 

succesvol verlopen bijeenkomst die in 2019 een vervolg heeft en in het voorjaar 

haar voorstellen zal doen aan de raad. Belangrijk daarbij is, dat deze voorstellen 

ook gedragen worden door de verenigingen zelf. Het gaat over hoe subsidies 

worden verdeeld en wat de hoogte bepaald, maar ook hoe deze samenhangen 

met elkaar, zoals subsidies voor activiteiten en die voor huisvesting. 

Kortom, een gevoelig onderwerp, dat de verenigingen direct raakt in hun 

activiteiten. En tegelijkertijd ook voor DorpsVISIE een belangrijk onderwerp, 

omdat wij de verenigingen toch zien als een hoeksteen in ons welzijnsbeleid. 

Op 20 september hebben we als raad een besluit genomen over de vervanging 

van de kunstgrasvelden van SBC. Geen onomstreden besluit, want het gaat om 

een behoorlijke investering. Tegelijkertijd waren er, ook in de raad, zorgen over 

de verwerking van de oude velden. Uiteindelijk hebben wij er ook mee ingestemd 

om daarmee ook consequent te blijven met eerdere uitspraken in commissie en 

raad en om ook SBC daarmee te ondersteunen. 

Op 8 november hebben we in de raad gesproken over de Meerjarenbegroting 

2019-2022. Een eerste verandering in de werkwijze van de raad was, dat de 

begroting is voor besproken in de verschillende raadscommissies, waarbij iedere 

commissie een relevant deel van de begroting heeft besproken. Die werkwijze 

kan nog beter, maar leidde tot tevredenheid bij alle fracties.  

In de raadsvergadering zijn er een veelheid aan amendementen en moties 

ingediend. Ook vanuit de partijen in de oppositie. Ook dat past bij een andere 

werkwijze, waarbij er in de raad ruimte is voor alle fracties om bezwaren en 

suggesties te doen. Onze inbreng was, dat de begroting sluitend is en geen acuut 

probleem laat zien voor de toekomst. Toch hebben wij ook wel zorgen over de 

houdbaarheid van de begroting op langere termijn geuit. De inkomsten uit 

verkoop van gronden zal de komende jaren sterk teruglopen met het voltooien 

van onze laatste grote locatie in Sonniuspark. Mede om die reden en om ruimte 

te scheppen voor onze ambities uit het coalitieakkoord, waren ook wij voor een 

verhoging van de OZB. 

Een van onze ambities was het verhogen van het onderhoudsniveau van stoepen 

en fietspaden in ons dorp. Hoewel daar een jaarlijks onderhoudsbedrag voor is 

opgenomen, hadden wij al tijdens de verkiezingscampagne aangegeven een 

hogere kwaliteit en een snellere uitvoering te willen realiseren.  

Onze motie daartoe is tijdens de behandeling aangenomen en betekent, dat er in 

2019 al een groot deel zal worden gerealiseerd.  

Een punt, dat direct zichtbaar en merkbaar is voor veel van onze inwoners. 
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In oktober werd duidelijk, dat de financiering voor jongeren in het project 

‘Doorpakkers’ vanuit Eindhoven zou gaan veranderen.  

Dat leidde tot grote onrust bij deze jongeren, hun ouders en de stichting 

Doorpakkers.  

DorpsVISIE heeft zich daarbij op het punt gesteld, dat zolang zorg is 

gegarandeerd, ook bij herindicatie, de woning aan deze jongeren is 

gegarandeerd en niet gekoppeld aan één specifieke aanbieder in het project 

Doorpakkers. 

Bovendien dat er ruimte blijft voor maatwerk, indien noodzakelijk, en dat wij niet 

de financiële verantwoordelijkheid van Eindhoven willen overnemen om het 

project Doorpakkers noch de vaste koppeling met een door hen geselecteerde 

aanbieder willen overnemen.  

Deze discussie leidde tot verhitte momenten in commissie- en 

raadsvergaderingen.  

Met een uiteindelijk dieptepunt tijdens de raadsvergadering van 20 december. 

Tijdens deze vergadering werd de scheidslijn tussen oppositie en coalitiepartijen 

steeds scherper, waarbij de eersten pleitten voor een oplossing vanuit de 

gemeente voor het voortbestaan van de Doorpakkers en de laatste meenden, dat 

dat geen voorwaarde voor goede zorg voor de betrokken jongeren was.  

Een vergadering waarvoor ook de fractie van DorpsVISIE zich uiteindelijk 

verantwoordelijk voelt en vindt dat dat in ieder geval niet de nieuwe werkwijze 

zou moeten zijn. 

Op de valreep in 2018 heeft de raad zich in de vergadering op 20 december ook 

nog uitgesproken over het verlengen van de subsidie aan Thermae Son voor het 

behoud van het zwembad.  

Een besluit dat ook stevige financiële consequenties heeft maar waarmee wel 

een voorziening in het dorp is behouden waar velen gebruik van maken.  

Tenslotte nog een paar opmerkingen over de regio. 

In 2018 heeft ook de MRE (Metropool Regio Eindhoven) zich voorbereid op een 

andere werkwijze. Er was veel kritiek op de rol van gemeenteraden binnen de 

MRE en vooral aan het gebrek van sturing en controle daarop. Ook vanuit onze 

raad. 

Uiteindelijk is er een nieuwe samenwerkingsakkoord gepresenteerd, dat begin 

2019 verder zal worden uitgewerkt naar een bestuurlijke uitwerking en een 

agenda. 

Datzelfde geldt ook voor het SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven). Ook daarvoor 

zijn in 2018 de ambities voor de komende jaren besproken en vastgelegd.  

Een heel concrete is bijvoorbeeld dat de positie van ons zwembad op de langere 

termijn zal worden meegenomen in een regionale visie op gedeelde 

voorzieningen. 

Daarbij gaat het ook over zaken als een muziekcentrum, theater en dergelijke. 

Wij hopen in 2019 daarvoor de eerste uitwerkingen te kunnen bespreken en van 

daaruit ook een plan te kunnen maken hoe we dergelijke voorzieningen op 
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regionaal niveau gaan inzetten en bekostigen in plaats van dat we dat per 

gemeente proberen te doen.  

Een laatste regionaal element is de in 2018 gesloten 

Samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheidsagenda Zuid Oost Brabant, waarin 

voor Son en Breugel concreet een tweede ontsluiting Ekkersrijt is opgenomen. 

Ook dat zal in de komende jaren verder worden besproken en hopelijk ook 

worden uitgevoerd.  

 

Tenslotte 

Al met al was 2018 een bewogen jaar.  

Zoals gezegd hadden wij zowel intern als extern een aantal stevige discussies te 

voeren. Intern over de intenties van alle kanten is geen twijfel.  

We willen ons allemaal inzetten voor een beter, mooier en socialer Son en 

Breugel. 

Wij wensen onszelf als fractie en vereniging alle wijsheid en succes toe om te 

groeien en te professionaliseren, zodat we de doorgemaakte groei ook kunnen 

gebruiken om onze doelen naar de toekomst helder te maken en onze ambities 

aan te scherpen.  

Tegelijkertijd als goede vrienden, kritisch, maar met de wil om samen de goede 

dingen te realiseren, nog verder te groeien en samen met onze mede inwoners, 

verenigingen en ondernemers Son en Breugel nog beter, mooier en sterker te 

maken.  

Zodat we hier samen met plezier en succes kunnen samenwonen en werken. 

 

Son en Breugel, 17 april 2019. 

 

Fractie DorpsVISIE. 


