Boekel- Venhorst

Betreft: Begroting 2017.

Geacht college,
De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en
Productbegroting 2017.
Door de decentralisaties krijgen gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Vaak
missen kleine gemeenten voor deze taken voldoende bestuurskracht. Om deze taken op een
efficiënte manier uit te voeren zijn voor de VVD grotere gemeenten met een grotere bestuurskracht
en een krachtiger ambtenarenapparaat nodig. De VVD wil gemeenten van een zodanige omvang dat
ze hun taken ook goed kunnen uitvoeren. Vaak wordt in Boekel door het college de term REGIE
GEMEENTE gehanteerd. Hiermee wordt bedoeld dat taken niet meer door de gemeente zelf worden
geregeld, maar dat er veel taken geregeld worden door grotere verbanden. Met andere woorden alle
taken van een regie gemeente worden door grotere verbanden uitgevoerd. Is het dan niet beter om
zelf in een dergelijk groter verband te acteren? De schaal waarop we in onze maatschappij alles
regelen is niet meer de schaal van datgene wat we in Boekel doen. Denk bijvoorbeeld ook maar eens
aan alle gemeenschappelijke regelingen. We besturen deze gemeenschappelijke regelingen met 600
raadsleden. Dus 600 raadsleden lezen allemaal het zelfde document. In onze ogen een situatie die
niet goed is. De VVD wil in deze een kleine slagvaardige overheid, waar de beslissingen worden
genomen door degene die daartoe het beste in staat zijn.
Zoals in dit document staat is het belangrijk dat de begroting sluitend is. Maar nog belangrijker is dat
de hele financiële situatie van Boekel gezond is. Hiermee komen we meteen bij het probleem. Alleen
een sluitende begroting is niet voldoende. We gaan in de komende jaren óók afgerekend worden op
onze schuldenlast, het weerstandsvermogen en het risicoprofiel dat onze financiële huishouding
heeft. De gemeente Boekel heeft veel te veel schulden. Het afgelopen jaar zijn er veel bouwkavels
verkocht. Je zou dan denken dat de schuldenlast lager is geworden. Helaas is dit maar beperkt het
geval. De langlopende leningen zijn maar beperkt afgenomen. Daar komt bij dat er eenmalig ca. 0,5
mln eenmalig vanuit het grondbedrijf is overgeheveld naar de algemene reserves. Alhoewel deze
trend positief is denken wij dat de gemeente Boekel nog steeds te duur is voor haar inwoners. Dit
komt ook naar voren in het laatste onderzoek van COELO over de financiële gezondheid van de
gemeenten. Boekel staat op plaats 333 van de 390 en behoort dus tot de 15 % duurste gemeenten
van Nederland. Omdat we erg klein van aard zijn zal het ons inziens in de toekomst lastig worden een
concurerende gemeente te blijven in voorzieningen niveau ten opzichte van de grotere gemeenten
om ons heen. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van Meijerijstad.

Als VVD hebben we ook kennis genomen van de nieuwe “kengetallen” in de begroting die gaan over
de risico’s van onze financiële huishouding. Wij constateren dat wij in de slechtste categorie scoren
qua solvabiliteitsrisico, grondexploitatie en belastingcapaciteit. Alarmerend wat ons betreft; wij gaan
er namelijk vanuit dat elke gemeente en zeker Boekel, streeft naar minimale risico’s (dus categorie
A).

Wat de VVD betreft moeten de financiële prestaties van de gemeente Boekel fors verbeteren om de
zelfstandigheid op lange termijn te waarborgen. Wat ons betreft is dat met het huidige beleid niet
houdbaar. We komen niet met een tegenbegroting, omdat we a) de woonlasten niet willen verhogen
en we b) weinig aanknopingspunten zien voor structurele bezuinigingen.
Woonlasten
Wat betreft totale woonlasten behoren wij bij de duurste gemeente van 23 gemeenten
om ons heen. Het is zelf zo erg dat we de duurste gemeente zijn m.b.t. totale woonlasten
voor eenpersoons huishoudens. 6 jaar geleden toen wij begonnen met de VVD in Boekel
behoorde we tot de goedkoopste gemeenten. 6 jaar geleden waren we nog een van de
goedkoopste van de 23 gemeenten om ons heen. Het gaat dus in een rap tempo de
verkeerde kant op. Een te kleine gemeente net als Boekel is niet goedkoop. Een kleine
gemeente net als Boekel is duur. Kleinschaligheid is in deze dus duur. In Boekel gaat per
inwoner procentueel veel te veel geld naar het bestuursorgaan. Een bestuursorgaan zoals
in Boekel kan in de toekomst nooit door 10.000 inwoners betaald worden. Wij vinden dat
dit geld beter besteedt kan worden aan de inwoners van onze gemeente. Of verlaging van
de woonlasten. We moeten voorzichtig zijn met het extra belasten van de burger.
Wanneer de woonlasten extra verhoogd worden, dan betekend dit dat het wonen in
Boekel minder interessant is. Een van de meest zorgelijke effecten voor wat betreft de
VVD is dat mogelijk hierdoor minder bouwkavels verkocht worden en dat ondernemers
niet meer vanuit Boekel willen ondernemen. Het wonen in Boekel is te duur t.o.v. de
gemeenten om ons heen. VVD is tegen een verhoging van de totale woonlasten, in welke
vorm dan ook.

Leefbaarheid
De leefbaarheid van onze gemeenschap staat voor ons centraal. Het goed functioneren van de
gemeenschappen is voor de VVD van meer belang als het hebben van een eigen zelfstandige
gemeente. Wij zijn trots op de hechte en dynamische gemeenschappen in Boekel en Venhorst. Het is
belangrijk dat er mensen in onze omgeving zijn die elkaar willen helpen. Ons goed ontwikkelde
verenigingsleven is hier een voorbeeld van. Ook de aanwezigheid van vele vrijwilligers en
mantelzorgers in de zorg vormen een prima basis om de leefbaarheid te behouden, óók als de
gemeente Boekel een stapje terug dient te doen.

Regionale samenwerkingsverbanden

VVD Boekel Venhorst maakt zich grote zorgen over het aantal samenwerkingsverbanden. Onze
ervaring is dat de samenwerkingsverbanden zich kenmerkt als professioneel maar met een dubieus
democratisch gehalte. Qua professionaliteit denken we dat enkele van de samenwerkingsverbanden
net zo goed zonder onze inbreng uit de voeten kunnen en geprivatiseerd kunnen worden. Wij
twijfelen aan het democratische gehalte, omdat de besluitvorming over veel schijven gaat en
tijdsintensief is door de hoge complexiteit van de documentatie en vele betrokken gemeente- en
commissie leden in de diverse betrokken gemeenten. Voor VVD Boekel Venhorst is de toverdrank op.
In het belang van onze inwoners is ons voorstel om in gesprek te gaan met de omliggende
gemeenten om bijvoorbeeld de voor en nadelen van een ambtelijke fusie of samenvoeging te
bekijken, zodat effectiever personeel en huisvestingsruimte ingezet kan worden zonder dat dit ten
koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening voor onze inwoners.
Relatie met de provincie
Omdat vele belangrijke zaken geregeld worden in samenwerking met de provincie, is het van belang
om een goede relatie met deze hogere overheid te hebben. Wij als VVD stellen daarom voor om
meer in de relatie te investeren, bijvoorbeeld door het meer bezoeken- én organiseren van regionale
bijeenkomsten.
Graag attenderen wij u op nog enkele openstaande vragen die in onze achterban aan de orde
kwamen. Deze kunt u vinden in de bijlage.
Bij deze willen wij de ambtenaren en het college danken voor de goede samenwerking in het
afgelopen jaar.
Mede namens alle achterbanleden en burgerleden van de VVD Boekel -Venhorst.
Fractie VVD Boekel,
Martijn Buijsse en Walter Manders.

Bijlage 1: vragen
1. Bent u het eens met ons dat de totale woonlasten in Boekel veel en veel te hoog zijn en het
onacceptabel is om in de komende jaren een verhoging door te voeren?
2. Bent u het met ons eens dat geen structurele bezuinigingen kunnen plaats vinden in Boekel?
Zo ja, hoe ziet u dan een duurzame toekomst van de gemeente tegemoet? Zo nee, waarom
voert u deze dan niet uit?
3. Als je maar blijft roepen dat je zelfstandig wilt blijven dan moet je er ook voor zorgen dat de
woonlasten acceptabel blijven. Is het college bereidt om de woonlasten aan te passen naar
het gemiddelde van de ons omringende gemeenten? (Waarom moeten de burgers in Boekel
meer woonlasten betalen, terwijl het voorzieningen niveau in Boekel niet hoger is als in de
omringende gemeenten.)

4. Kan het college aangeven wat haar ambities zijn ten aanzien van de structurele risico’s die ze
accepteert in de begroting? Het gaat dan om de netto schulden quote, solvabiliteitsrisico’s,
grond exploitatie risico’s, de structurele exploitatieruimte en de belastingcapaciteit?
5. Is het mogelijk om een onderzoek te doen waarin de voor en nadelen van opschaling worden
onderzocht?
6. De verhoging van de totale woonlasten moet er voor zorgen dat de gemeente Boekel meer
VET OP DE BOTTEN KRIJGT, het gevolg is dat de burger financiële ANOREXIA er voor terug
krijgt. Vooral voor gezinnen die het toch al zwaar hebben is dit natuurlijk onacceptabel. Is het
college het hier mee eens?
7. Jammer vinden wij het nog steeds dat u de niet direct verkoopbare gebouwen in eigendom
van de gemeente gebruikt om het weerstandsvermogen te berekenen. In onze ogen een
vertroebeling van de begroting. Is het mogelijk om deze niet direct verkoopbare gebouwen
uit het weerstandvermogen te halen?
8. Bent u het eens met de stelling: “Ook al verdwijnt de gemeente Boekel, de gemeenschappen
Boekel, Venhorst en Huize Padua zullen altijd blijven bestaan”?
9. Om een helder beeld te krijgen van de ambtelijke en bestuurlijke kosten in onze gemeente is
het verstandig om een onderzoek te doen naar de totale kosten van het bestuurlijk orgaan.
Je zult dan zien dat in procenten uitgedrukt de kosten van het bestuurlijk orgaan in Boekel
zwaar op de begroting drukken. Veel zwaarder dan bijvoorbeeld in de ons omringende
gemeenten. Wij willen dan ook het college vragen om een dergelijke berekening uit te
voeren?

