Geacht college,
Laten we vooraf stellen dat wij van mening zijn dat er momenteel belangrijkere zaken spelen dan
ondergenoemd raadsvoorstel. Ook binnen onze gemeente Boekel, waar het coronavirus wild om zich
heen slaat en helaas ook slachtoffers maakt. Wij leven mee met de nabestaanden en hopen dat
diegene die ziek zijn hier weer spoedig van zullen herstellen. Wij hopen verder dat we de coronacrisis
snel te boven zullen zijn en dat al onze inwoners en betrokkenen zich weer kunnen gaan
bezighouden met de dagelijkse gang van zaken. Helaas ziet het daar voorlopig nog niet naar uit.
Daarnaast hoopt het CDA snel weer via de vertrouwde manier onze vergaderingen te kunnen
voortzetten, openbaar én fysiek, zodat dit het meeste recht doet aan ons democratisch proces.
Echter is het voor nu niet anders en begrijpen we dat er voor sommige onderdelen advies vanuit de
commissie/raad gevraagd wordt.
Bij deze dan ook onze schriftelijke reactie op het raadsvoorstel De Elzen. Wij zien positieve
vorderingen in het proces zoals dat tot nu toe gemaakt wordt. Uiteraard kijken we kritisch naar onze
uitgaven. Die moeten altijd zinvol besteed worden. Het bedrag van € 120.000 komt bovenop de
eerder uitgegeven kredieten voor de Elzen. Het CDA is van mening dat wanneer hier een
totaaloplossing is, deze meer waard is dan de uitgaven die tot nu toe gedaan zijn. Een gezonder
buurtschap waar het fijner wonen & werken wordt en de partijen in goede harmonie met elkaar om
kunnen gaan. Maar dan moet die totaaloplossing er wél komen. De signalen tot nu toe zijn positief,
maar we bevinden ons tegelijkertijd nog niet in de cruciale eindfase. We juichen daarom ook nog niet
te vroeg en zullen het proces nauwlettend blijven volgen.
De vragen die we nog hebben in relatie tot het raadsvoorstel en de bijlage:
- Zitten we nog op hetzelfde spoor als besproken tijdens de besloten bijeenkomst of hebben er
in de tussentijd (belangrijke) wijzigingen plaatsgevonden? Zo ja, wat zijn deze wijzigingen?
- In de bijlage (begroting) wordt gesproken over een bedrag van € 40.000 dat (nog) niet is
uitgegeven. Van welk eerder door de raad beschikbaar gesteld budget maakt deze €40.000,deel uit? Welke uitvoeringstaken waren gekoppeld aan dit bedrag? Worden deze nu alsnog
uitgevoerd of komen deze te vervallen en wordt het bedrag anderszins ingezet? Graag een
toelichting met onderbouwing.
- Voortgang: Het CDA begrijpt de complexiteit, maar maakt zich wel enige zorgen omtrent de
voortgang. Vragen:
o Welke concrete resultaten gaan geboekt worden?
o Welke piketpaaltjes worden wanneer geslagen?
o Welke financiële consequenties hebben deze mijlpalen?
o Welke hobbels worden nog verwacht?
o In hoeverre denkt de gemeente nu meters te kunnen maken terwijl de rest van het
land min of meer stil ligt?
o Hoe voorkomen we dat we komend jaar wederom een vergelijkbaar bedrag
neerleggen waarbij we zeggen: we maken nog goede vorderingen, het ziet er goed
uit, maar we zijn er nog niet.
o Tot slot: is de wethouder bereid om de belangrijkste mijlpalen plus een tijdsindicatie
voor het zomerreces middels een memo aan de gemeenteraad toe te lichten?
- Is de provincie of zijn andere initiatieven in de regio (zoals AgrifoodCapital) bereid om een
gedeelte van de kosten mee te dragen: gezien de unieke staat van deze pilot en het feit dat
de provincie dit proces met bovengemiddelde interesse volgt?

-

Zijn er al gesprekken geweest met de gemeente Gemert Bakel inzake de afwikkeling van het
bedrijf van vd Boom?
In de begroting (zie bijlage bij dit raadsvoorstel) lijkt het erop dat er toch nog financiële
compensatie wordt uitgekeerd. Wij hebben tijdens de themasessie het beeld gekregen dat er
geen extra geld vanuit de gemeente vrijgemaakt hoefde te worden. Is er in de tussentijd wat
veranderd? En zo ja, wat is er dan veranderd?

Wij danken het college bij voorbaat voor de beantwoording van onze vragen. Voor nu: blijf gezond!
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