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BEANTWOORDING ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2021
Inleiding
Wij danken u voor de commentaren en reacties op de begroting 2021. De besluitvorming van uw raad
bij de voorjaarsnota op 25 juni 2020 heeft ten grondslag gelegen aan de opstelling van de begroting
2021 – 2024.

Begrotingsbehandeling
Ten aanzien van uw algemene beschouwingen zullen wij net als in voorgaande jaren beleidsmatig
ingaan op de betreffende onderwerpen en geven wij uitleg over beleidsvoornemens inzake gestelde
kaders en de voortgang of stand van zaken. Tegelijkertijd zullen wij niet op alle onderwerpen in
kunnen gaan omdat dit een bevoegdheid van uw raad is. De inhoudelijke politieke afweging laten wij
aan het debat binnen uw raad over.
Bij de schriftelijke beantwoording hanteren wij daarom zoals inmiddels gebruikelijk de volgende
uitgangspunten:
1. Als eerste gaan wij, zoals voorheen, beleidsmatig in op uw beschouwingen maar met
inachtneming van het bovenstaande. Tevens zullen wij zoveel mogelijk onderwerpen per
programma clusteren om de integraliteit en samenhang in de discussie te bevorderen.
2. Ten tweede zullen wij in het document de algemene beschouwingen van alle fracties opnemen in
de achterliggende gedachte dat u primair met elkaar (en niet met het college) hierover het
politieke debat voert.

Opzet beantwoording algemene beschouwingen
In uw schriftelijke reacties in de eerste termijn volgt u zoveel mogelijk de programma-indeling van de
voorgeschreven begrotingsopzet. Hierdoor kan onze beantwoording (wederom) op een efficiënte en
heldere wijze plaatsvinden, waarvoor onze dank.

Algemene beschouwingen begroting 2021

1

Algemeen
Gemeenschappelijke regelingen; kosten inzake corona
CDA Boekel – Venhorst
blz. 10
Vraag 56:
Antwoord:

Gevraagd wordt in welke mate het college verwacht dat de gemeenschappelijke
regelingen de coronakosten zullen doorbelasten?
De mate waarin dit zal plaatsvinden is op dit moment moeilijk in te schatten. Omdat
nog niet helder is wat de corona gerelateerde kosten zullen zijn en wat mogelijk de
rijksoverheid hiervan zal compenseren. Van zowel de GGD als de Veiligheidsregio
weten we dat de extra kosten grotendeels door het rijk worden vergoed.
Het is echter te vroeg om daar al een compleet beeld van te kunnen maken. De
verwachting is dat dit bij de jaarrekening 2020 meer concreet is.

Tarieven en reservevorming gemeenschappelijke regelingen
CDA Boekel – Venhorst
blz. 10
Vraag 57:
Antwoord:

Zijn afspraken gemaakt binnen het portefeuilleoverleg over criteria en/of voorwaarden
t.a.v. extra tariefverhogingen of regels t.a.v. reservevorming?
Tariefsverhogingen en reservevormingen worden altijd aan het dagelijks- en/of
algemeen bestuur van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling voorgelegd.
Dit ligt meestal vast in de statuten van de GR (reservevorming).
Middels een conceptvoorstel, waarop zienswijzen mogelijk zijn, worden wijzigingen
aan de raad voorgelegd. Op voorhand zijn geen criteria en/of voorwaarden benoemd
maar enige financiële weerbaarheid van een gemeenschappelijke regeling mag
verwacht worden.

Programma’s
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 19:
Vraag 28:
Antwoord:

Gevraagd wordt of de te bereiken doelen in de programma’s meer smart kunnen
worden geformuleerd zodat ze tussentijds kunnen worden bijgesteld?
Gevraagd wordt of een werkgroep ingesteld kan worden die de opdracht krijgt om de
doelen concreter te maken?
De onderwerpen die opgenomen zijn onder de programma’s (Wat) vloeien vaak
voort uit beleidsdocumenten die óf al vastgesteld zijn (bijv. begrotingen
Gemeenschappelijke regelingen) of nog onderhanden zijn en waar mogelijk de raad
nog bij betrokken gaat worden. De concretisering vindt dan ook plaats via die
beleidsdocumenten. Het concreet maken vraagt ook om beheersing, sturing,
monitoring en verantwoording. De gemeente Boekel is een slanke
regie organisatie met beperkte middelen en de huidige systematiek van sturing en
verantwoording past bij de omvang van de organisatie.
Indien de raad een werkgroep wil instellen, is dat aan de raad.

PM post
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 21:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 3

Gevraagd wordt of een P.M. post kan worden omschreven als een post waarvan de
bedragen nog niet vast te stellen zijn en dat de overige posten die niet kwantificeer
zijn worden toegelicht?
Wanneer financiële effecten niet met voldoende betrouwbaarheid zijn in te schatten
worden ze als PM-post (pro memorie) opgenomen, voor zover ze niet zijn opgenomen
in paragraaf 4.3

Bekostiging derde wethouder
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 34a:

blz. 2 en 3

blz. 4

Gevraagd wordt wat de extra kosten in 2019 waren voor de bekostiging van een
derde wethouder, 0,3 fte?
€ 34.997,19 (totale loonkosten).
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Inzet derde wethouder
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 34b:
Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt waar uit gaat blijken dat de inzet van 0,3 fte extra wethouder ten
goede komt aan de inwoners van Boekel?
In algemene zin gaat dit blijken uit meer aandacht voor de inwoners van Boekel.
De wethouders laten zien zich meer dan voor 100% in te zetten
voor onze inwoners.

Programma A - Bestuur en ondersteuning & Veiligheid
Ondersteuning voor verenigingen en stichtingen
CDA Boekel – Venhorst
blz. 2
Vraag 1:
Antwoord:

Gevraagd wordt of er in Boekel gesprekken zijn geweest met stichtingen of
verenigingen en welke vorm(en) van ondersteuning het college heeft geboden.
Met verschillende verenigingen en stichtingen is contact geweest over de financiële
gevolgen van COVID-19 en de daarbij gewenste ondersteuning. De gemeente heeft
ondersteuning geboden in de vorm van een online werksessie, informatietoedracht
over landelijke subsidieregelingen, aanbieden van betalingsregelingen en meegedaan
aan de landelijke subsidieregeling kwijtschelden huurpenningen sportverenigingen.

Inzichten gebruik TASO-regeling
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 2:
Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt of het college inzicht heeft in welke verenigingen gebruik hebben
gemaakt van de TASO-regeling en wat dit voor de verenigingen heeft opgeleverd.
De gemeente heeft de verenigingen gewezen op de mogelijkheden voor het
aanvragen van de TASO-regeling. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van
de TASO-regeling lag bij de vereniging. Zodoende heeft de gemeente geen overzicht
van de aanvragen en toekenning.

Inventarisatie verlaging huurkosten verenigingen
CDA Boekel – Venhorst
blz. 2
Vraag 3:
Antwoord:

Gevraagd wordt of de gemeente de huurlasten van verenigingen over de periode 1
maart tot 1 juni heeft geïnventariseerd en wat het resultaat hiervan is.
De gemeente heeft de huurlasten van verenigingen waarmee een huurrelatie bestaat
geïnventariseerd. Op basis van de inventarisatie heeft de gemeente de
huurpenningen over de periode 1 maart tot 1 juni gerestitueerd.

Inzet Boa’s
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of de inzet van de boa’s bij de handhaving van de coronamaatregelen de afgelopen maanden tot knelpunten heeft geleid.
De inzet van de boa’s bij de handhaving van de corona-maatregelen heeft niet tot
knelpunten geleid. De boa’s hebben de gemeente Boekel zeer regelmatig
meegenomen in de controles en ook op alle specifieke verzoeken werd snel
gereageerd.

Extra inzet boa’s nodig?
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 3

blz. 3

Gevraagd wordt in hoeverre er extra inzet gepleegd is door de boa’s van de gemeente
Uden in Boekel.
Er zijn geen signalen gekomen dat de boa-inzet onvoldoende was ten opzichte van
het gevraagde takenpakket.
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Voldoende capaciteit beschikbaar?
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 6:
Antwoord:

blz. 3

Gevraagd wordt of er bij de gemeente Uden voldoende boa-capaciteit is om Boekel
indien nodig altijd bij te staan.
De gemeente Uden beschikt over ruim 9 FTE aan boa-capaciteit, verdeeld over 10
personen. De boa-inzet voor Boekel bedraagt 8 uur per week, aangevuld met een
aantal extra dagen ten behoeve van evenementen en weekendcontroles. De
gemeente Uden geeft aan deze inzet te kunnen garanderen en er zijn geen signalen
dat er problemen spelen op dit vlak.

Corona financiële grip en effecten op begroting
CDA Boekel – Venhorst
blz. 3
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.) blz. 1
Vraag 1+2(DOP) 7(CDA):Gevraagd wordt om via een memo de raad te informeren hoe meer grip en
meer inzicht verkregen kan worden van de effecten op de begroting in zijn
algemeenheid en specifiek? Wat zijn de essentiële knelpunten?
Antwoord:
Door het monitoren van alle beleidsvelden is in kaart gebracht WAAR mogelijke
effecten te verwachten zijn. Dit geldt zowel voor de uitgaven die vanuit de
dienstverlening en de bedrijfsvoering moeten worden gemaakt als ook de inkomsten
c.q. bijdragen waartoe de rijksoverheid heeft besloten. Echter HOEVEEL dit is/zal zijn
is nog niet te becijferen. De verwachting is dat bij de jaarrekening 2020 meer bekend
zal zijn.
Resultaten strijd tegen (drugs-) criminaliteit en ondermijning
CDA Boekel – Venhorst
blz. 3
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt wat de opdracht vanuit de provincie met betrekking tot preventie op
het gebied van veiligheid en ondermijning en de samenwerking Maas & Leijgraaf
inmiddels concreet heeft opgeleverd in de strijd tegen (drugs-) criminaliteit en
ondermijning.
Het is moeilijk te meten wat preventie heeft opgeleverd. Een voorbeeld van een
concreet resultaat is dat door de aanpassing van het Bibob-beleid met toevoeging
voorbereidingshandelingen drugs, geleid heeft tot de sluiting van een loods waarin
een growshop gevestigd was. We weten ook dat van het bezoeken aan locaties in het
kader van ondermijning een preventieve werking uit gaat. Ondernemers weten dat er
gecontroleerd wordt en zullen minder snel in zee gaan met criminele huurders.

Kosten drugsdumpingen
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 3

Gevraagd wordt of de gemeente Boekel te maken heeft gehad met drugsdumpingen
en welke financiële risico’s dit met zich meebrengt.
De gemeente Boekel heeft één keer te maken gehad met een drugsdumping bij een
bedrijf. De eigenaar van dit bedrijf heeft opdracht gegeven om dit op te ruimen en
heeft hiervan de helft vergoed gekregen door de provincie. Deze keert namelijk
maximaal 50% uit. De gemeente Boekel heeft de andere helft van deze rekening
voldaan omdat wij van mening waren dat we dit niet tot het bedrijfsrisico van de
ondernemer willen laten behoren. Hiermee was een bedrag van ongeveer € 4.300
gemoeid.

Burgers voorlichten over deze regeling? Zo ja, hoe?
CDA Boekel – Venhorst
blz. 3
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of de gemeente Boekel burgers hierover voorlicht en zo ja hoe?
Het is weinig zinvol om burgers hierover voor te lichten omdat zij, voordat zij met
gedumpt drugsafval op hun terrein, geen informatiebehoefte hebben over dit
onderwerp. Daarnaast vinden wij het ongewenst om hier actief over te communiceren.
Het kan criminelen die drugs te dumpen hebben eventueel op ideeën brengen.
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Drugscriminaliteit in het buitengebied bestrijden met proeven met drones, slimme
lantaarnpalen, warmtecamera’s, geluidssensoren.
CDA Boekel – Venhorst
blz.3
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt in hoeverre de gemeente Boekel medewerking verleent aan proeven
zoals hierboven genoemd en of dit in de toekomst verder wordt uitgebreid.
Als er een instantie is die ons verzoekt mee te doen aan zo’n proef, zullen we zeker
overwegen daar aan mee te doen.

Kosten nieuwe handhavingsinstrumenten.
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt voor wiens rekening deze nieuwe handhavingsinstrumenten komen.
De kosten voor nieuwe handhavingsinstrumenten komen voor rekening van degene
die deze inzet, dat kan dan dus ook de gemeente Boekel zijn.

Informatiebeveiliging thuiswerken
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 13:
Antwoord:

blz. 3

blz. 4

Welke extra veiligheidsmaatregelen m.b.t. thuiswerken zijn getroffen en welke
hebben ook geleid tot verplichtingen bij samenwerkende partners?
Aan het begin van de coronacrisis is nieuwe videovergadersoftware geïmplementeerd,
waardoor video-overleg plaatsvindt op beheerde en beveiligde infrastructuur en niet
via bijv. Zoom of andere onbeheerde programmatuur.
Bovendien was de werkomgeving van de gemeente al voor corona geschikt om op
grote schaal thuis te werken. Er wordt geen data opgeslagen op het lokale apparaat,
zoals de thuiswerkplek

Informatiebeveiliging samenwerkende partners
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 14:
Antwoord:

Heeft dit ook geleid tot verplichtingen voor extra maatregelen bij de
samenwerkende partners van de gemeente?
Dit werd al voor corona geëist en behoort tot de standaard werkwijze onder het
informatiebeveiligingsbeleid. Ter referentie wordt hier de Baseline
Informatiebeveiliging Overheid of ISO27001/27002 normen gehanteerd.

Borgen bestuurskracht/Boekels model
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

blz. 2.

Gevraagd wordt hoe het college aankijkt tegen het ‘risico’ dat de bestuurskracht, de
zelfstandigheid en het Boekels model niet in programma A is geborgd via een
beleidsmatige opgave.
Het college ziet geen risico in het feit dat de bestuurskracht en de zelfstandigheid van
de gemeente alsmede het Boekels model, niet specifiek in programma A zijn
opgenomen. In de strategische visie “Gastvrij & actief naar 2030” is vastgelegd wat
voor gemeente Boekel wil zijn en welke organisatie daar dan bij hoort. Zowel de
collegeleden als de medewerkers van de gemeente baseren hun beleid en acties op
deze strategische visie. Bij de werving van nieuwe medewerkers wordt bijvoorbeeld
expliciet getoetst of men bij de Boekelse manier van werken past en men deze
onderschrijft. Uiteindelijk gaat het om de juiste mensen op de juiste plek te zetten.
Zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Zou het College hiervoor activiteiten in Programma A willen opnemen?
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 2
Vraag:

Gevraagd wordt of het college activiteiten in programma A wil opnemen om inwoners
te motiveren/ stimuleren om als volksvertegenwoordiger bij te dragen aan de
instandhouding van voorzieningen, in te spelen op maatschappelijke trends en
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Antwoord:

behoeften en daarmee direct invloed uit te oefenen op hun woon-, werk- en
leefomgeving.
Ja, in afgelopen jaren is een aantal keer in nauwe samenwerking met politieke partijen
een ‘cursus’ georganiseerd om inwoners te enthousiasmeren voor de rol van
volksvertegenwoordiger. In aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen is
een dergelijk initiatief weer in te zetten.

Jeugd advies werkgroep
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat de status is van de jeugd advies werkgroep.
Voor het antwoord van deze vraag verwijzen wij u naar de daarbij betrokken
raadsleden.

Digitale dienstverlening (1)
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag 4:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt of het college overwogen heeft een ervaringsonderzoek te houden
over de huidige digitale dienstverlening en informatievoorziening?
In de horizontale verantwoording van het college aan de raad over het
informatiebeheer, is verslag gedaan van het opstarten van een herijking van de
informatievoorziening in het kader van het project Informatie in de Toekomst;
doelstelling van dit project is de vraag wat we moeten doen met betrekking tot de
informatiehuishouding, om de organisatie voor te bereiden op de toekomst.
In 2020/2021 worden verdere stappen gezet en wordt uiteraard ook gekeken naar de
digitale dienstverlening. Overwogen wordt om als afsluiting van dit proces aan de
hand van een ervaringsonderzoek te kijken naar de stand van zaken van de
informatievoorziening en digitale dienstverlening, ook als opmaat voor een volgende
kwaliteitsverbetering.

Digitale dienstverlening (2)
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag 5:

blz. 2.

blz. 2

Gevraagd wordt of bij de ontwikkeling van de digitale dienstverlening de bibliotheek,
laaggeletterden, vluchtelingenwerk, KBO, ondernemersvereniging, ZLTO en
jeugdadviesraad zijn betrokken?
Bij de gemeente Boekel zijn we van mening dat toegankelijkheid geen ICTprobleem is maar de hele organisatie aan gaat. Bij de verdere ontwikkeling van de
digitale dienstverlening zijn de genoemde instanties (nog) niet direct betrokken, maar
hebben wij wel aandacht voor hun specifieke behoefte. Binnenkort willen wij gaan
voldoen aan de wettelijke verplichting om de website in een tweede taal toegankelijk
te maken. Ook moet de website in zijn algemeenheid aan toegankelijkheidseisen
voldoen. Uiteraard staan wij open voor ideeën en initiatieven die door de hele
Boekelse samenleving worden aangereikt.

Hoe gaat de gemeente inspraakorganen activeren en ondersteunen?
VVD Boekel - Venhorst
blz. 2
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt op welke wijze de gemeente inspraakorganen gaat activeren en
ondersteunen (bijvoorbeeld i.h.k.v. de energietransitie)?
In de gemeente Boekel wordt bekeken per project hoe inspraak het best tot zijn recht
komt. Dat kan door middel van bijeenkomsten zijn, maar ook het gebruik van
klankbordgroepen is een mogelijkheid hierbij. U noemt in uw vraag als voorbeeld de
energietransitie. In dit voorbeeld zijn belangenorganisaties uit onze gemeente
inmiddels al betrokken en komt er nauwe samenwerking binnen de projecten
transitievisie warmte en het duurzaamheidsplan een vervolg door middel van
wijkbezoeken en klankbordavonden. Kortom; op projectbasis wordt invulling gegeven
aan inspraak op een zo breed mogelijke basis.
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Corona maandelijkse informatie
VVD Boekel - Venhorst
Vraag 2:

Antwoord:

Gevraagd wordt of het college de raad maandelijks of zoveel eerder als nodig gaat
informeren over de financiële effecten van Corona en de effecten op de plannen
opgenomen in de begroting 2021.
Uitgangspunt is dat het werk door moet gaan. Zoals al eerder aangegeven is het op
dit moment nog te vroeg en niet mogelijk om de financiële effecten in beeld te
brengen. De verwachting is dat dit eerst bij de jaarrekening 2020 meer concreet zal
zijn.

Vermogenspositie
VVD Boekel - Venhorst
Vraag 3:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 1

Gevraagd wordt om via een memo de raad te informeren om meer inzicht te krijgen
van de effecten op de begroting in zijn algemeenheid en specifiek? Wat zijn de
essentiële knelpunten?
Door het monitoren van alle beleidsvelden is in kaart gebracht WAAR mogelijke
effecten te verwachten zijn. Dit geldt zowel voor de uitgaven die vanuit de
dienstverlening en de bedrijfsvoering moeten worden gemaakt als ook de inkomsten
c.q. bijdragen waartoe de rijksoverheid heeft besloten. Echter HOEVEEL dit is/zal zijn
is nog niet te becijferen. De verwachting is dat bij de jaarrekening 2020 meer bekend
zal zijn.

Rechtmatigheidsverklaring
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 3:

blz. 2.

Gevraagd wordt hoe het college invulling denkt te geven, in relatie tot de
personeelsformatie, aan de uitdaging om de eerdergenoemde ambities te
verwezenlijken in economisch mindere tijden.
Veel economen adviseren om in economisch mindere tijden anticyclisch te investeren.
Dus juist meer geld uitgeven en meer ambities tonen (en verwezenlijken) teneinde de
economie te stimuleren om daarmee ondernemend en werkend Nederland te
ondersteunen. Vooralsnog is het college voornemens om de ambities uit het
collegeprogramma en begroting te verwezenlijken. Naar verwachting kunnen we dat
doen met de huidige personeelssterkte. Mocht de personeelsformatie echter
ontoereikend blijken, dan komen we daarover bij uw raad terug. Dat geldt ook als we
het idee hebben dat we vanwege een mindere economische periode juist meer
moeten gaan investeren.

Corona memo effecten op begroting
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 1+2:

blz. 2

Gevraagd wordt hoe het college de zorgvuldigheid m.b.t. de vermogenspositie denkt
vorm te geven?
Het college ziet toe op adequaat budgetbeheer zodat kosten beheerst kunnen
worden. Het college gebruikt de P&C-cyclus om verantwoording af te leggen aan de
raad voor het gevoerde beleid.

Personeelsformatie vs ambities
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 2

blz. 1

Gevraagd wordt om uitleg van implementatie rechtmatigheidsverklaring en hoeverre is
Boekel hiermee?
Als de wetgever de wetswijziging aanneemt (moet nog gebeuren) dan is het college
vanaf het verslagjaar 2021 verantwoordelijk voor het afgeven van een
rechtmatigheidsverklaring. Tot en met het verslagjaar 2020 is de accountant hiervoor
verantwoordelijk naast een verklaring omtrent de getrouwheid.
De organisatie is in voorbereiding om dit kwalitatief en verantwoord te verankeren in
de reguliere P&C cyclus.
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Zou een hogere betrokkenheid/participatie van (jeugdige) inwoners bij politieke ontwikkelingen
niet wenselijk zijn?
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.) blz. 2
Vraag:

Antwoord:

Zou de volgende punten van aanvulling niet wenselijk zijn:
Een hogere betrokkenheid/participatie van de inwoners van de gemeente
Boekel bij de politieke ontwikkelingen
Een hogere betrokkenheid/participatie van de jeugd van de gemeente Boekel
bij de politieke ontwikkelingen
U refereert hier aan de opsomming zoals verwoord in de inleiding van de begroting.
Het gaat hier nadrukkelijk niet om een limitatieve opsomming.
Betrokkenheid/participatie van allerlei doelgroepen, dus ook jeugd, is onderwerp bij
alle genoemde projecten. Per project wordt bekeken hoe dit het beste ingevuld kan
worden.

Begroting leesbaarheid
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 4:
Vraag 10:
Vraag 11:
Antwoord:

Gevraagd wordt of de leesbaarheid van de begroting meer toegankelijk gemaakt kan
worden voor een breder publiek?
Gevraagd wordt hoe de inwoners worden betrokken bij de begroting?
Gevraagd wordt hoe naar de inwoners over de begroting wordt gecommuniceerd?
Jaarlijks wordt de begroting, kort nadat die is vastgesteld door de raad, vertaald in een
begroting in 1 oogopslag. Middels een infographic wordt de begroting en de
belangrijkste onderdelen, visueel weergegeven in het Boekels weekblad en op de
website. Hiermee willen wij alle inwoners bereiken op een eenvoudige wijze.

Ecodorp
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Vraag 27:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 1 & 3

Gevraagd wordt of de raadsleden kunnen beschikken over een actuele besluitenlijst
die van toepassing is op het samenstellen van de begroting?
Gevraagd wordt of het mogelijk is om te verwijzen naar een beleidsstuk zodat de
control functie hierop kan plaatsvinden?
Alle genomen (meerjarige) raadsbesluiten zijn opgenomen in de begroting. Deze
raadsvoorstellen en besluiten zijn reeds in uw bezit (IBabs).

Begroting externe toetsing
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 7:

blz. 1

Gevraagd wordt hoe het college er nu instaat tegenover de ontwikkelingen van het
Ecodorp.
Het college staat positief tegenover de innovatie en duurzaamheid die Ecodorp
doorvoert. Op dit gebied is het college meedenkend. Voor het overige liggen de
juridische kaders voor de ontwikkeling van het Ecodorp vast in het bestemmingsplan
“De Run, Boekel”.

Begroting, beleid en besluiten
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 6:

blz. 1 & 2

blz. 2

Gevraagd wordt of het niet wenselijk is om een externe toetsing te laten plaatsvinden
op de begroting omdat er nu meer onzekerheden zijn dan in het verleden? Zo neen,
waarom niet?
De financieel toezichthouder (provincie Noord-Brabant) toetst jaarlijks of de begroting
al dan niet reëel sluitend is waarbij ook gekeken wordt naar de onzekerheden in
relatie tot de risicoparagraaf.
Door de grotere mate van onzekerheid zijn de risico’s verhoogd met € 650.000 t.o.v.
2020. Ondanks deze toename is de weerstandnorm 2021 volgens het
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Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader van de provincie Noord-Brabant
uitstekend te noemen (zie pagina 45).
Energie nieuw college en nieuwe raad
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt hoe de ambities van het college en de raad terug te vinden zijn in
2020 en 2021? Kunt u 2 of 3 voorbeelden noemen? Was het geen voortgang van
beleid?
De ambities van het college zijn onder meer terug te vinden in onderhavige begroting
alsmede nota’s en voorstellen richting uw raad. Voor de ambities van de raad, zult u
bij uw collega raadsleden moeten zijn.
Voorbeelden van nieuwe initiatieven zijn de gebiedsgerichte aanpak van buurtschap
De Elzen middels een interactief proces en aangescherpte normen, het samen met de
verenigingen opstellen van een sportvisie, het vaststellen van een visie op de
noordwestelijke dorpsmantel die nu gereed ligt voor bestemmingsplan aanpassing,
het eerder ten uitvoer brengen van bestemmingsplan De Voskuilen, het faciliteren van
centrumplan Venhorst, het versneld ten uitvoer brengen van plan De Run met meer
ruimte voor starters, het opstarten, verwerven en bestemmen van plan De Burgt en
het samenvoegen van het jeugdteam met ons WMO team tot een integraal
dorpsteam. En natuurlijk gaat het niet alleen om nieuwe initiatieven. Een groot deel
van de werkzaamheden in 2020 en verder vloeit voort uit eerdere besluitvorming dan
wel uit wet- regelgeving vanuit de provincie, het Rijk en de EU. Zaken die ook
belangrijk zijn en ook onverdeelde aandacht van het college behoeven.

Begroting en communicatie jeugd
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 12:
Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt hoe naar de jeugd over de begroting wordt gecommuniceerd en
worden zij erbij betrokken?
Specifiek wordt naar de jeugd niet anders gecommuniceerd dan naar alle inwoners
van Boekel.

Begroting en kengetallen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 13
Antwoord:

blz. 2

blz. 2

Gevraagd wordt of het wenselijk is om te komen tot plaatselijke indicatoren.
De kengetallen en beleidsindicatoren zijn verplichte onderdelen vanuit de BBV en zijn
te vinden op waarstaatjegemeente.nl. Deze worden op dit moment meer registrerend
dan sturend opgenomen in de begroting.
Bij het opstellen van de begroting en beleidsstukken richten we onze energie vooral
op de te behalen resultaten in het belang voor onze burgers. De resultaten vertalen
zich jaarlijks in de kengetallen en indicatoren zoals die terug te vinden zijn op
bovengenoemde website en in de jaarrekening(en).

Programma B - Verkeer en vervoer
Toekomstige fietsroutes
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt in hoeverre er initiatieven/plannen zijn om de kom van Boekel
aantrekkelijker te maken voor fietsers?
De gemeente Boekel kent tal van, veelal vrij liggende,
fietsvoorzieningen/fietsstructuren. Het college zal de komende tijd onderzoeken wat er
met het oog op de komst van de Randweg, de realisatie van de Burgt en de OostWest-studie aan fietsroutes geoptimaliseerd dient te worden.
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Onderhoud fietspaden
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat er gedaan wordt om de fietspaden netjes te laten zijn en te laten
blijven?
Het totale verhardingsareaal wordt op dit moment onderworpen aan een
kwaliteitsinspectie, deze inspectie is het vertrekpunt voor het uitvoeren van het
onderhoud aan verhardingen de komende jaren. De fietsvoorzieningen zijn hier
onderdeel van.

Openbaar vervoer
CDA Boekel – Venhorst
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 4
blz. 3

Gevraagd wordt of het College de zorgen deelt of Boekel ook in de toekomst goede
OV-verbindingen naar de omliggende steden / gebieden houdt en of het College de
signalen kent dat de vervoersmaatschappijen, vanwege Corona, in zwaar weer
verkeren?
Het College werkt samen met collega gemeenten uit de regio NO Brabant en de
provincie binnen de regionale mobiliteitsagenda aan mobiliteit. Op de korte termijn
moet de insteek zijn behoud van de huidige verbindingen en voor de langere termijn
(2030) is de doelstelling van Noord Brabant om voorzieningen voor iedereen
bereikbaar te houden.
Het College is op de hoogte met het feit dat door corona het openbaar vervoer minder
gebruikt wordt en dit voor financiële problemen zorgt. Regionaal wordt gewerkt aan
een plan om de financiële problemen op te vangen en daarbij de reiziger zoveel als
mogelijk te ontzien.

Openbaar vervoer
VVD Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 4

blz. 2

Gevraagd wordt hoe het college denkt invulling te geven aan adequate alternatieven
die naast de piekvraag van het OV nodig zijn?
Het College werkt samen met collega gemeenten uit de regio NO Brabant en de
provincie binnen de regionale mobiliteitsagenda aan mobiliteit. Op de korte termijn
moet de insteek zijn behoud van het huidige niveau en voor de langere termijn (2030)
is de doelstelling van Noord Brabant om voorzieningen voor iedereen bereikbaar te
houden. Binnen de regio zullen we aandacht blijven vragen voor de lokale situatie.

Ritjesapp
CDA Boekel – Venhorst

blz. 4

Vraag:

Gevraagd wordt hoe de Ritjes-app wordt ontvangen en in welke mate er gebruik van
gemaakt wordt in de pilotfase?

Vraag:

Gevraagd wordt waarvan het afhankelijk is of de Ritjes-app in de komende periode
nog verder in de markt wordt gezet?

Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel

blz. 3

Vraag:

Gevraagd wordt wat de resultaten zijn van de Ritjes-app en welke ervaringen er zijn
opgedaan voor wat betreft toegevoegde waarde aangaande mobiliteit?

Antwoord:

De ritjesapp is enthousiast ontvangen door de test- en meedenkgroep. We merken
echter dat het gebruik in de pilotfase nog beperkt is. Er zijn 2 factoren die hierin een
belangrijke rol spelen. 1) Corona inclusief de veiligheidsmaatregelen die het niet
toelaten en/of mensen afraden om bij elkaar in de auto te stappen. 2) Voldoende
chauffeurs om ritjes te verzorgen. In de pilotfase kan de app vanwege bovenstaande
redenen niet voldoende getest worden om nu over te gaan tot een brede uitrol / het in
de markt zetten van de app.
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Verkeerssituatie rondom scholen en sporthal
CDA Boekel – Venhorst
blz. 10
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe het staat met de verkeerssituatie rondom de scholen en de
sporthal?
De verkeerssituatie rondom de scholen is in 2019 nadrukkelijk besproken en in
overleg met alle partijen aangepast. Na de gebruikelijke gewenningsperiode
concluderen we dat de nieuwe inrichting werkt. Er is sprake van een verkeersluwe,
veilige schoolomgeving. De aandachtspunten die er nog zijn liggen voornamelijk in het
gebruik. Met de gebruikers (scholen en ouders) wordt dat geëvalueerd en besproken.

Verkeer en vervoer
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het College een integraal verkeers- en vervoersplan gaat opnemen
binnen programma B?
De Randweg wordt momenteel gerealiseerd en parallel daaraan is gestart met
onderzoek naar de zogenaamde oost-west verkeersstromen. Naast de Randweg zijn
de ontwikkelingen De Burgt en het centrum belangrijke uitgangspunten voor het
uitvoeren van het onderzoek. Naast het feitelijke onderzoek vinden momenteel
interactieve sessies plaats met bewoners om informatie te delen en meningen op te
halen. Vervolgens zullen keuzes op hoofdlijnen moeten worden gemaakt op basis
waarvan concrete projecten kunnen worden benoemd en de ruimtelijke- en financiële
consequenties uw raad inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Het college heeft niet
direct behoefte aan een overkoepelend verkeers- en vervoersplan. Op dit moment is
de druk op onderdelen met concrete resultaten groter. Met de gekozen aanpak
denken we echter wel voldoende helicopterview te hebben. Zoals wij vorig jaar ook al
aangaven, op dit moment leggen wij de prio niet bij een integraal plan.

Verkeer en vervoer
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 3

Gevraagd wordt of VVN Boekel-Venhorst een actieve rol speelt bij toekomstige
plannen?
VVN Boekel-Venhorst is op het gebied van verkeersveiligheid een belangrijke
stakeholder en zal vanzelfsprekend worden betrokken, waarbij ze een adviserende rol
hebben.

Verkeer en vervoer
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 3

Gevraagd wordt of de jaarcijfers van verkeersdoden, ziekenhuisopnames en
blikschades betrokken worden bij toekomstige plannen met betrekking tot verkeer en
vervoer?
Gegevens m.b.t. geregistreerde ongevallen zijn vanzelfsprekend belangrijke
uitgangspunten om al dan niet te komen tot plannen.

Verkeer en vervoer
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 3

blz. 3

Gevraagd wordt wat de rol van de inwoners is bij het Masterplan?
De inwoners worden momenteel betrokken bij de onderzoeken en uitkomsten rond de
oost-west verkeersstromen. Daarnaast worden de inwoners betrokken bij de
toekomstige vorming en uitvoering van plannen middels bijeenkomsten waarbij
inwoners wordt gevraagd mee te denken.
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Onderhoudsproces fietspaden
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 3

Gevraagd wordt of het College een analyse heeft uitgevoerd m.b.t. de
onderhoudstoestand van fietspaden, wat de resultaten zijn en of de problemen op te
lossen zijn binnen de huidige begroting?

Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel

blz. 3

Vraag:

Gevraagd wordt of het College het eens is dat het onderhoudsproces ge-audit moet
worden en waar nodig verbetert?

Antwoord:

Wij denken dat de onvrede over onze fietspaden met name komt door de recente
grootschalige renovatiewerken van nutsbedrijven. De opgebroken verhardingen zijn
niet altijd goed terug gestraat. Daarover is overlegd en is ook volgens standaard
systematiek een bijdrage ontvangen van de nutsbedrijven. Volgende stap is dat wij –
onder andere met die bijdrage- die paden opnemen in ons beheerplan.
Ons onderhoudsproces zelf is goed geborgd. De volgorde waar binnen de kaders van
budget gewerkt wordt is: inspecteren – maatregelbepaling – contractvorming –
aanbesteding – opdrachtverstrekking – uitvoering – controle – oplevering. De 2
jaarlijkse areaalinspectie is het meetmoment.
Het totale verhardingsareaal wordt op dit moment onderworpen aan een
kwaliteitsinspectie, deze inspectie is het vertrekpunt voor het uitvoeren van het
onderhoud aan verhardingen de komende jaren. De fietsvoorzieningen zijn hier
onderdeel van. De programmering zal binnen de beschikbaar gestelde budgetten
plaatsvinden.

Ontsluiting N-605 op de N-264
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt aan het college inzake de ontsluiting van de N605 op de N264
constructief in overleg te gaan met de gemeente Uden.
Het College is in gesprek met de gemeente Uden en de Boekelse inzet voor een
goede doorstroming c.q. bereikbaarheid van en naar Boekel is bij de gemeente Uden
bekend. De N605 is primair een provinciale weg met een ontsluitende functie dus ook
daar ligt onze aandacht.

Controle wandel- en fietspaden
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 3

Gevraagd wordt of de controle op het herstel van wandel- en fietspaden kan worden
versterkt?
De werkzaamheden in de openbare ruimte door derden worden gecontroleerd op de
afgesproken kwaliteit.

Verkeersveiligheid Bergstraat / Kerkstraat
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

blz. 2

blz. 3

Gevraagd wordt of het college wil onderzoeken op welke eenvoudige wijze deze
straten meer veilig te maken zijn totdat de Randweg een feit is?
Deze vraag is vorig jaar ook gesteld. Wij herhalen ons antwoord van vorig jaar.
De veiligheid van de fietsers op deze wegvakken is bij de reconstructie in 1995
nadrukkelijk aan de orde geweest. Bij het vervangen van de verharding in geluidarm
materiaal in 2005 is de discussie nog eens opnieuw gevoerd. Het huidige ontwerp is
een compromis tussen vele gebruikers van dit wegvak. Nu (2019) kunnen we
constateren dat de keuze uit 1995 goed is geweest. Er rijdt veel verkeer, dat rijdt over
het algemeen op de gepaste snelheid en er zijn relatief weinig ongelukken gebeurd.
Na realisatie van de randweg gaan we kijken hoe de weg moet worden aangepast op
het nieuwe gebruik. Wij achten het niet efficiënt om nu (voor enkele jaren) een
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aanpassing te doen aan een situatie die al 25 jaar het juiste compromis blijkt. Met u
hopen wij dat we ook in de komende jaren relatief weinig ongevallen gebeuren.
Projectscope Randweg
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 3.

Gevraagd wordt hoe de gemeente kan bijsturen inzake meerwerk als gevolg van de
aanleg randweg.
Beperkt. De aanleg van de randweg is in de basis een project van de provincie. Het
contract met de aannemer is door ons getoetst op kwaliteit en aansluitingen op het
gemeentelijk wegennet. Dat contract wordt nu ten uitvoer gebracht. Mocht daar
meerwerk uit voortvloeien dan is dat een aangelegenheid tussen provincie en
aannemer. De gemeente betaalt 24% mee aan de uitvoeringskosten op basis van de
eerder door u goedgekeurde uitvoeringsovereenkomst provincie-gemeente. De
aanbesteding kende een fors aanbestedingsvoordeel. In het krediet zitten stevige
bedragen onvoorzien. De rapportages tot nu laten zien dat de uitvoering binnen de
financiële kaders wordt afgerond. Mocht dat anders zijn/worden dan treedt de
provincie met ons in overleg.

Programma C - Economie & VHROSV
Balans buitengebied
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 20:
Antwoord:

Gevraagd wordt welke stappen het college gaat ondernemen (korte en lange
termijn) om de balans in het buitengebied op orde te houden.
Op de korte termijn gaat het college actief aan de slag met de uitwerking van de deal
met de Ontwikkelmaatschappij Ruimte-voor-Ruimte(ORR) en daarnaast met het
beleid dat hier bij hoort. De systematiek met de ORR is ook ingebracht in de regio
deal. Verschillende gemeente in de regio noordoost Brabant gaan op een
vergelijkbare manier aan de slag. Hierin wordt de samenwerking gezocht tussen
verschillende gemeenten.
Voor de lange termijn heeft de gemeente Boekel hier al op ingespeeld door de
ontwikkeling van het Omgevingsplan buitengebied. Daarnaast kent de gemeente
Boekel het beleidsstuk Vitaal Buitengebied Boekel dat handvatten biedt voor een ieder
om te kunnen ontwikkelen in het buitengebied.
Tenslotte kent de gemeente Boekel nog steeds een gebiedsregisseur die actief in het
buitengebied aan de slag is om o.a. het buitengebied vitaal te houden en het gesprek
aan te gaan.

Balans buitengebied
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 21:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 5

Gevraagd wordt welke taak/taken weggelegd zijn voor de raad.
Een uitvoeringsplan / uitwerkingsplan behorende bij de deal met de
Ontwikkelmaatschappij Ruimte-voor-Ruimte wordt aan de gemeenteraad voorgelegd
ter besluitvorming.

Duurzaamheidfonds
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 22:

blz. 5

blz. 5

Deelt het college de mening van het CDA over een duurzaamheidfonds, lobby richting
Enexis, besparen en isoleren. En wat is de aanpak van het college?
De nut en noodzaak van een duurzaamheidfonds is nog onduidelijk. Wat betreft de
overige aspecten (lobby richting Enexis – besparen – isoleren) delen wij de mening
van het CDA. Middels het duurzaamheidsplan worden de prioriteiten op het gebied
van duurzaamheid in beeld gebracht. Wanneer daar uit naar voren komt dat het nuttig
is een duurzaamheidsfond op te zetten zullen wij dit oppakken.
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Vooruitlopend op de uitkomst van het duurzaamheidsplan verwachten wij dat
besparen en isoleren een hoge prioriteit krijgt. Lobby met de netwerkbeheerders is in
volle gang.
Energie coöperatie
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 23:
Antwoord:

blz. 5

Hoe kan de energie coöperatie hierbij betrokken worden?
Er zijn korte lijnen met de energie coöperatie Boekel Energie. Boekel Energie wordt
betrokken bij de stakeholders tafels voor het duurzaamheidsplan en de transitievisie
warmte. Ook is besproken met Boekel Energie dat zij informatieavonden over isoleren
en besparen gaan organiseren.

Concretiseringsslag vastgestelde structuurvisies
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 4
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of het college een masterplan wil opstellen waarin er een
concretiseringsslag wordt gemaakt op basis van de eerder vastgestelde
structuurvisies in relatie tot de genoemde ruimtelijke ontwikkelingen en gevolgen
daarvan.
In het kader van de aanstaande Omgevingswet moet de gemeente Boekel vóór 1
januari 2024 één integrale Omgevingsvisie vaststellen. In deze nieuw op te stellen
Omgevingsvisie komen alle visies op de beleidsterreinen van de fysieke leefomgeving
samen.

Ontwikkeling Landgoed Huize Padua
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt waarom de ontwikkeling Landgoed Huize Padua niet wordt genoemd.
Ontwikkeling van Landgoed Huize Padua is een privaat initiatief die een ontwikkeling
op eigen gronden wil realiseren. Het Omgevingsplan Buitengebied, waar Huize Padua
onder valt, biedt al de nodige ruimte voor het ontwikkelen van Landgoed Huize Padua.
De gemeente Boekel treedt waar nodig faciliterend op en meedenkend met de
Gebiedsvisie die GGZ Oost-Brabant aan de gemeenteraad ter vaststelling wil
voorleggen.

Tevredenheid digitaal aanvragen vergunningen
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 4
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het college zicht heeft op de tevredenheid burgers over de wijze
hoe zij digitaal vergunningen kunnen aanvragen.
Het aanvragen van vergunningen is landelijk geregeld via Omgevingsloket Online.
Hier kan de burger middels het beantwoorden van vragen (vragenboom) digitaal een
vergunning aanvragen. Indien dit niet lukt bestaat er ook de mogelijkheid om een
papieren exemplaar in te vullen. Het aanvragen kan voor een burger als lastig worden
ervaren, waardoor vaak een adviseur of bureau wordt ingeschakeld om de vergunning
in te dienen. Anderzijds begeleidt de gemeente Boekel de burger indien
gewenst/gevraagd. Tot nu toe bereiken ons daarover nauwelijks klachten.

Starterswoningen – en leningen
CDA Boekel – Venhorst
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

blz. 8 (vraag 44)
blz. 4 (vraag 20-21)

Gevraagd wordt of het college de zorg deelt over de mogelijkheden van starters om
een woning te kopen en wat de financiële consequenties zijn voor de gemeente als
we, opnieuw, startersleningen beschikbaar gaan stellen?
Het college deelt de zorg om voor de beschikbaarheid en betaalbaarheid van
woningen voor het behoud van jong volwassenen en toekomstige gezinnen in de
gemeente Boekel. Dit is de reden dat in het plan De Run extra is ingezet op
starterswoningen.
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Voor wat betreft de startersleningen dient er nog een besluit te worden genomen door
het college. Dit is de reden dat deze leningen (nog) niet terug te vinden zijn in de
begroting. Het aangaan van startersleningen kan gunstig zijn voor starters, echter zijn
er financiële risico’s voor de starter en de gemeente. Starters vragen deze lening
namelijk aan op het moment dat hun bank hen niet voldoende hypotheek verstrekt.
Maar wel reeds het maximum wat bij het inkomen past. Hierdoor kunnen starters dus
eigenlijk meer lenen dan dat volgens hun inkomen mogelijk is. De terugbetaling van
de starterslening verloopt tot nu toe goed, maar wordt over een lange termijn in kleine
bedragen terugbetaald.
Agrarische sector
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag 22:
Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt of het college de raad kan voorzien in het toetsen van
ontwikkelingen binnen bestaand beleid.
In het buitengebied worden alleen partiële herzieningen van het bestemmingsplan:
Omgevingsplan Buitengebied gedaan (veegplannen). Dit wil zeggen dat er meerdere
ontwikkelingen meegenomen worden in één herziening. Als dit niet past binnen het
delegatiebesluit, worden ontwikkelingen ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Van vastgestelde herzieningen (veegplannen), die vallen binnen het delegatiebesluit,
wordt u als gemeenteraad middels een memo op de hoogte gesteld.
In het Boekels weekblad worden ontwikkelingen gepubliceerd wanneer deze in
procedure zijn genomen (ontwerp of vastgesteld veegplan). Hierin staat ook vermeld
waar de stukken raadpleegbaar zijn. Op die manier kan iedereen ontwikkelingen
toetsen aan beleid, wet- en regelgeving.

Hoogwaardige en innovatieve werkgelegenheid
VVD Boekel - Venhorst
blz. 3 (vraag 8)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe we de werkgelegenheid kunnen transformeren naar hoogwaardig
en kwalitatief.
Vanuit de Provincie (Provinciaal Bestuursakkoord) en Noordoost Brabant Werkt!
(activiteiten- en projectoverzicht juni 2020) wordt ingezet op het verstevigen van
concurrerende innovatieve economie, investeren in sleuteltechnologieën &
digitalisering, een veerkrachtige arbeidsmarkt, kennis & onderwijs, datavisie en een
circulaire economie. De uitvoering van het vastgestelde Actieplan Arbeidsmarkt wordt
samen met de arbeidsmarktregio’s en partners opgepakt.

Beschikbaarheid van bedrijventerreinen
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt op welke wijze het college het tekort aan bedrijfsterreinen op korte
termijn denkt op te lossen?
Primair door te werken aan ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen. In de visie op de
dorpsmantel Noord-West leggen we daarvoor de basis. Vervolgstap is het opstarten
van een bestemmingsplanprocedure. Verder is er nog ruimte op De Driedaagse en De
Zandhoek.
In Venhorst wordt gewerkt aan wonen en werken op locatie Daandelendennen. Ook
wordt gekeken naar extra mogelijkheden op bedrijventerrein Kraaiendonk. Het tekort
aan bedrijfsterreinen wordt ook regionaal aangepakt. Met de regio worden initiatieven
voor locaties van bedrijventerreinen besproken.

Prioritering van plannen begroting 2021
VVD Boekel - Venhorst
Vraag 10:
Antwoord:

blz. 3 (vraag 9)

blz. 3

Gevraagd wordt in nauw overleg met de raad de prioritering van de plannen vast te
stellen (begroting 2021 i.r.t. Coalitieakkoord) i.v.m. de financiële haalbaarheid?
De rode draad van deze 4-jarige coalitie is vervat in het coalitieakkoord en leidend
voor de opzet van de begroting en de daarop gebaseerde plannen. Het is aan de raad
om daar een voorkeur in uit te spreken.
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Klachten geuroverlast
VVD Boekel - Venhorst
Vraag 11:
Antwoord:

Welke mogelijkheden ziet het college om klachtmeldingen beter te laten plaatsvinden,
te monitoren en af te handelen?
Het melden van geuroverlast kan 24/7 via de Milieuklachtencentrale. De klacht wordt
doorgegeven aan een handhaver van de omgevingsdienst. Ook buiten kantoortijden
worden de klachten direct in behandeling genomen. Afhankelijk van de klacht zal een
handhaver ter plekke de zaak gaan waarnemen. De melder wordt via de mail op de
hoogte gehouden van de klachtbehandeling. Dit proces loopt naar tevredenheid. Wij
zien nog wel verbeterpunten in de vindbaarheid van het telefoonnummer van de
milieuklachtencentrale. Het telefoonnummer van de milieuklachtencentrale is nu te
vinden via de gemeentegids en wordt wekelijks vermeldt in het Weekblad Boekel
Venhorst. Op de gemeentelijke website is het nummer niet te vinden en in het
Weekblad Boekel Venhorst kan het duidelijker worden aangeven. Dit gaan we
verbeteren.

Actualisatie bestemmingsplan kommen
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 6

Gevraagd wordt in hoeverre de actualisatie bestemmingsplan kommen (wederom)
een landelijke pilot is en in hoeverre het bedrag van € 150.000 reëel is.
De actualisatie van bestemmingsplan kommen zien we niet perse als pilot of test,
maar sluit wel degelijk aan op de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting op 1
januari 2022 in werking treedt. In de begroting is een bedrag van € 300.000
opgenomen, verspreid over twee jaar. Met een plan van aanpak (begin 2021) worden
de benodigde kosten beter in beeld gebracht, zowel in hoogte als in tijd. Indien nodig
zal dan een herijking plaatsvinden.

Voortgang project Zuidwand
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 3

blz. 6

Gevraagd wordt wat de actuele situatie is en of de planning wordt gehaald.
Naar aanleiding van het vaststellen van het bestemmingsplan december 2019 is er
beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS). De
gemeente is in afwachting van de zitting en een uitspraak van de ABRvS. In de
planning is rekening gehouden met een uitspraak in 2020. Op dit moment is echter
nog geen zittingsdatum gepland. Naar verwachting zal het moment van de uitspraak
aldus naar 2021 verschuiven. Dit zal worden meegenomen in de aangepaste planning
bij de grondbedrijfrapportage.

Wanneer wordt duidelijk welke supermarkt er in de Zuidwand komt
CDA Boekel – Venhorst
blz. 6
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wanneer duidelijk wordt welke supermarkt er komt
De projectontwikkelaar is nog in onderhandeling met de supermarkten. Zodra bekend
is welke supermarkt er komt, zal uw raad daarover geïnformeerd worden.

Actualisatie Zuidwand
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt of een actualisatie is gedaan op risico’s kansen? Zo ja wanneer wordt
de gemeenteraad hierover geïnformeerd.
Eén keer per jaar, bij de grondbedrijfrapportage, wordt de grondexploitatie
geactualiseerd. De gemeenteraad zal bij de grondbedrijfrapportage 2021 hierover
worden geïnformeerd.
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Zuidwand
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz.7

Gevraagd wordt of het college kan onderbouwen waarom verschuiven van woningen
Zuidwand van 2021 naar 2022 weinig impact heeft.
Langere looptijd zorgt voor extra kosten maar omdat wij de aangekochte gebouwen
tijdelijk verhuren hebben we ook extra opbrengsten.

Stichting Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente (SVn)
CDA Boekel – Venhorst
blz. 8
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt op welke manier initiatieven zijn of worden genomen om iedereen
prettig laten blijven wonen.
De nieuwe woonwijken worden groen en ruim opgezet zodat de inwoners in een
prettige woonomgeving kunnen blijven wonen.

Mogelijkheden Stichting Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente (SVn)
CDA Boekel – Venhorst
blz. 8
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt in hoeverre er onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden die het
SVn biedt.
Er is afgelopen jaar geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die het SVn biedt.

Bekendheid met stimuleringslening
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het bekend is dat verzilverlening of stimuleringslening ook bedoeld
is om indirect starters te helpen.
De verzilverlening is bedoeld voor woningaanpassing en het uitkeren van overwaarde.
Deze kan (indirect) niet door starters worden gebruikt. De stimuleringsregeling gaat
over onderhoud, renovatie en/of restauratie om of aan een woning en is dus ook voor
starters bedoeld.

Stimuleringslening
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 8

blz. 8

Gevraagd wordt wat onze gemeente doet om te onderzoeken in hoeverre
stimuleringsmogelijkheden, subsidies e.d. ten goede kan komen aan de inwoners.
Veel stimuleringsmogelijkheden en subsidies worden door andere aangeboden dan
de gemeente. De huizenbezitter is goed in staat om zelf de mogelijkheden te
onderzoeken.

Passen de gereserveerde middelen voor de Zuidwand binnen de begroting
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 4
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het college kan onderbouwen waarom de gereserveerde middelen
binnen de voorliggende begroting passend zijn.
De gereserveerde middelen zijn gebaseerd op de huidige grondexploitatie met de
daarbij behorende onderliggende documenten, uitgangspunten en inschattingen zoals
vastgesteld in de grondbedrijfrapportage 2020 welke jaarlijks wordt geactualiseerd.

Investeringsplan Grondbedrijf
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 6

Gevraagd wordt of het een reëel plan is om met een investeringsplan voor te leggen
aan de gemeenteraad.
Dit gebeurt al doordat de kosten en baten gefaseerd in de grondexploitatie zijn
opgenomen en dat is een onderdeel van de grondbedrijfrapportage die jaarlijks wordt
geactualiseerd.
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Verhuur Pand aan de Kerkstraat
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe het staat met de verhuur van het pand Kerkstraat 28.
Er zijn de laatste maanden diverse gesprekken met geïnteresseerde gevoerd. Met één
van deze geïnteresseerden proberen we nu tot overeenstemming te komen.

Verkeer en leefbaarheid
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

blz. 5

blz. 3.

Gevraagd wordt of alle inwoners wel zo gelukkig zijn met de verkeersituatie en de
slechte luchtkwaliteit.
Zoals het programma beschrijft is het beoogde maatschappelijke effect “Inwoners,
bedrijven en overige gebruikers zijn tevreden over de inrichting, functioneren en het
beheer en onderhoud van de totale openbare ruimte.” Meer specifiek bij leefbaarheid
en veiligheid noemen we “Het verkeer veroorzaakt voor bewoners en gebruikers zo
min mogelijke onveilige situaties, hinder van geluid of slechte luchtkwaliteit. De
inrichting is zodanig dat een veilig gebruik wordt gestimuleerd”.
Dat is ons streven, en dat tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Dat we
daarmee niet elke burger 100% kunnen bedienen is een gegeven.

Programma D - Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
Toekomst evenementen
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 27:
Antwoord:

Gevraagd wordt of er signalen zijn van evenementen die na de Coronacrisis
ophouden te bestaan, of dreigen ophouden te bestaan.
Dit jaar zijn veel evenementen afgelast vanwege de Coronacrisis. Op dit moment zijn
echter geen signalen bekend dat evenementen definitief ophouden te bestaan, of
dreigen ophouden te bestaan.

Schoolomgeving
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 7

Gevraagd wordt of het gebouw voldoet aan de gestelde verwachtingen.
Het gebouw voldoet zeker. De afstelling van installaties heeft in aanvang de nodige
aandacht gevraagd.

Realisatie natuurdorpen
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 7

Gevraagd wordt hoe de samenwerking in het nieuwe schoolgebouw is.
Binnen het nieuwe schoolgebouw wordt nauw samengewerkt tussen opvang, scholen,
consultatiebureau, volksuniversiteit en MeMo. Kinderburgt maakt mede gebruik van
het schoolplein. Hoewel dit vanwege corona extra op de proef is gesteld, geven de
schoolbestuurders aan dat de samenwerking prima verloopt.

Schoolgebouw
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 30:
Antwoord:

blz. 7

Gevraagd wordt of de inrichting in praktische zin aan de vooraf gestelde
verwachtingen ten aanzien van veiligheid voldoet?
De inrichting voldoet.

Schoolgebouw
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 29:
Antwoord:

blz. 6

blz. 7.

Gevraagd wordt welke kansen het College ziet aangaande de realisatie van
natuurdorpen in relatie tot andere beleidsvoornemens.
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Antwoord:

Het College is voorstander van deze vorm van “out of the box denken” om een
bijdrage te leveren aan achterblijvende huisvesting met aandacht voor een leefbare
omgeving. Dat past naadloos op ons beleid inzake vitaal buitengebied. De regiodeal
kan hierin een versneller zijn.

Impact coronacrisis op betalen huren sportverenigingen
VVD Boekel - Venhorst
blz. 4
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het college aandacht heeft voor sportclubs die in de problemen
komen met het betalen van hun huur.
De gemeente heeft de huurpenningen over de periode 1 maart tot 1 juni gerestitueerd
voor verenigingen waarmee een rechtstreekse huurrelatie bestaat. Dat zijn niet alleen
sport verenigingen maar ook maatschappelijke / culturele verenigingen. Stichting
Binnensport Boekel heeft ook de huren kwijtgescholden voor de
binnensportverenigingen over diezelfde periode, deze zullen worden gecompenseerd
door het Rijk.

Drugs- en alcoholproblematiek minderjarigen
VVD Boekel - Venhorst
blz. 4
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of het college de problematiek van gebruik van drugs en alcohol
onder minderjarigen herkend en welke rol zij voor zich ziet als het gaat om het
bestrijden van deze problematiek.
De problematiek wordt herkend door het college. Er zijn signalen vanuit het
Dorpsteam, onderwijs en de wijkagent over deze problematiek. Het college neemt
deze signalen mee bij de inkoopgesprekken met onder andere de GGD.

Loket
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe het college invulling geeft aan de 1 loket functie op het gebied
van armoedebestrijding?
Op termijn willen we de toegang tot de Participatiewet, en daarmee ook (preventie)
armoede, toevoegen aan het Dorpsteam.

Goed wonen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 2.

Gevraagd wordt of wij goed wonen ook checken bij onze inwoners en hoe wij dat
(niet?) doen.
In Boekel staat de inwoner dicht bij het (dagelijks) bestuur. dat betekent dat de
geluiden uit de samenleving bij ons bekend zijn. Dat werkt prettig. Uit die geluiden is 1
duidelijke lijn op te maken; op hoofdlijn is onze inwoner tevreden met ons
woonklimaat. Natuurlijk zijn er verbeterpunten. Los van die directe geluiden halen wij
dat gegeven ook uit lokale, regionale en landelijke onderzoeken waarvan de conclusie
op internet te raadplegen zijn. Goede voorbeelden zijn “waarstaatjegemeente” en
“atlasleefomgeving”.

PM posten
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

blz. 4

blz. 3.

Gevraagd wordt om tijdig bij ontwikkelingen van PM posten betrokken te worden.
Tevens de vraag welke posten keuzes zijn.
Een PM post geeft aan dat we een ontwikkeling voorzien zonder die al van
detailinvulling en/of financiële effecten kunnen voorzien. We delen dat echter in
vroegtijdig stadium om u zodoende een beeld op hoofdlijnen te kunnen geven.
In de (financiële) gevolgen van de Corona crisis is weinig keuze. Voor het overige zijn
de posten door beleid en kwaliteitskeuzes te beïnvloeden. Soms zijn echter naar regio
en/of omgeving verwachtingen gewekt.
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Investeringen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

blz. 3.

Gevraagd wordt hoe het college handelt indien investeringen hoger uitvallen.
Kern is dat we trachten vooraf helder te zijn in de benodigde middelen en de grootte
van de post onvoorzien binnen het project budget. Bij grotere projecten hebben we
vooraf een risicoanalyse met een bandbreedte van de financiële gevolgen van
mogelijke tegenvallers op basis van kans maal impact. Voorzien we een tegenvaller
buiten de kaders dan handelen wij volgens de bekende lijn. Wij rapporteren die
(mogelijke) tegenvaller aan de raad. Soms adviseren we om beleid bij te stellen (en
binnen de financiële kaders te blijven). Soms zullen we adviseren vast te houden aan
het oorspronkelijke plan en om extra krediet vragen.

Stand van zaken beleidsnotitie vervangingsinvesteringen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.) blz. 3
Vraag 24:
Antwoord:

Gevraagd wordt naar de stand van zaken rondom de beleidsnotitie
vervangingsinvesteringen voor de verenigingen.
De gemeente is in afwachting van de te vormen werkgroep vanuit de fracties. Zodra
de werkgroep is gevormd, wordt het proces hervat.

Trimbossen en toestellen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

Antwoord:

blz. 4.

Gevraagd wordt wat er is gedaan met de vraag om meer onderhoud aan de
trimtoestellen. Tevens wordt de vraag gesteld of dit uit de middelen van vitaal
buitengebied.
Die vraag is inderdaad gesteld maar heeft niet tot een positief besluit geleid. Al jaren
voeren we een terughoudend beleid m.b.t. de trimtoestellen. Gaan ze kapot en/of
vormen ze een gevaar bij gebruik dan worden ze verwijderd. Dat hebben we al met
vele toestellen gedaan. Voor die lijn is gekozen vanwege het marginale gebruik in het
verleden. Daar krijgen we ook nauwelijks klachten over. Indien de raad van mening is
dat we een ander beleid moeten voeren zal dekking gezocht moeten worden. De
middelen uit Vitaal Buitengebied zijn geoormerkt en inzet daarvan past niet voor het
vervangen van trimtoestellen.

Samenwerking ondernemers Peelrandbreuk
CDA Boekel – Venhorst
blz. 7
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat de stand van zaken is met betrekking tot het toetreden van
ondernemers in een samenwerkingsplatform voor de Peelrandbreuk
We zitten momenteel in de fase dat we de recreatieondernemers hierbij gaan
betrekken. Er is een cursus ontwikkeld door IVN die recreatieondernemers kunnen
volgen om gastheer/gastvrouw van het Geopark te worden. De informatie over deze
cursus wordt momenteel gedeeld onder de ondernemers. Ondernemers uit de
volledige regio kunnen zich hiervoor aanmelden.

Toeristische trekpleisters Boekel
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

blz. 5

Gevraagd wordt wanneer er een uitvoeringsprogramma verwacht kan worden met
betrekking tot het Geopark Peelrandbreuk?
Gevraagd wordt of dit uitvoeringsprogramma in de voorliggende begroting is voorzien.
Gevraagd wordt of het college de visie deelt om de verblijfsduur van toeristen in de
regio te vergroten en welke middelen zij daarvoor in zet.
Dit uitvoeringsprogramma is er momenteel al. Er is in juni 2020 een
raadsinformatiebrief gestuurd waarin het uitvoeringsprogramma Geopark Peelhorst en
Maasvallei i.o. Daarin stond de mogelijkheid beschreven om het volledige
uitvoeringsprogramma op te vragen. Dit betreft het uitvoeringsprogramma voor de
regio. In het uitvoeringsprogramma Kwaliteitsimpuls Buitengebied Boekel dat in 2018
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is vastgesteld door de gemeenteraad staan lokale projecten beschreven die ervoor
moeten zorgen dat Boekel aantrekkelijker wordt. Er is in dit uitvoeringsprogramma een
speciaal onderdeel Cultuurhistorie / Peelrandbreuk opgenomen. De budgetten voor
deze uitvoeringsprogramma’s zijn voor de komende jaren geregeld.
Door het uitvoeren van de lokale en regionale projecten verwachten we dat toeristen
langer in de gemeente verblijven. We zitten daarnaast momenteel in de fase dat we
de recreatieondernemers bij het Geopark gaan betrekken. Er is een cursus ontwikkeld
door IVN die recreatieondernemers kunnen volgen om gastheer/gastvrouw van het
Geopark te worden. De informatie over deze cursus wordt momenteel gedeeld onder
de recreatieondernemers. Ondernemers uit de volledige regio kunnen zich hiervoor
aanmelden.
Toeristische promotie van Boekel
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat de stand van zaken is ten aanzien van het initiatief voor
toeristische promotie.
We zijn momenteel druk aan de slag met het Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. in
de regio. Er is een werkgroep vanuit de regio om ervoor te zorgen dat dit gebied een
Geopark kan gaan worden. We zitten in de fase dat we de recreatieondernemers
hierbij gaan betrekken. Er is een cursus ontwikkeld door IVN die geïnteresseerde
recreatieondernemers kunnen volgen om gastheer/gastvrouw van het Geopark te
worden. De informatie over deze cursus wordt momenteel gedeeld onder de
ondernemers. Ondernemers uit de volledige regio kunnen zich hiervoor aanmelden.

Ontwikkelingen Boekels Ven
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt of het wenselijk is om ‘inzetten op het versterken van de natuurlijke
omgeving in de gemeente Boekel’ toe te voegen aan pagina 1 van de begroting
Hier is niet voor gekozen, hiervoor verwijzen wij naar het punt ‘uitvoering
duurzaamheidsvisie’ wat op pagina 1 staat beschreven. Een onderdeel van de
duurzaamheidsvisie is ´fysieke leefomgeving´.

Groenonderhoud
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

blz. 5

Gevraagd wordt of er op dit moment ontwikkelingen op Boekels Ven zijn die de
verblijfskwaliteit van toeristen en recreanten versterken
Afgelopen zomer is de exploitant aangesproken op de voortgang van de planvorming
om te komen tot een betere kwalitatieve invulling. Daarbij zijn afspraken gemaakt over
het vervolgproces. Binnen een jaar willen we een plan met daarbij een financiële
haalbaarheidsanalyse. Blijkt dat niet te lukken dan willen we de verhuur
heroverwegen.

Versterken natuurlijke omgeving
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

blz. 4

blz. 3

Gevraagd wordt of het doel een aanvulling kan krijgen met betrekking tot het extra
invulling geven aan de natuurlijk omgeving door o.a. vermeerdering van het aantal
bomen en een versterking van de groenvoorziening in de gemeente.
We hebben hier het afgelopen jaar veel aandacht aan besteed. Denk hierbij aan de
uitwerking van de herplantverplichtingen, samenwerking met inwoners en
natuurverenigingen aangaan met betrekking tot het onderhoud en we zijn momenteel
bezig om subsidiemogelijkheden in kaart te brengen. Allemaal kansen om Boekel
groener en leefbaar te maken.
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Programma E - Sociaal domein
Adviesraad Sociaal Domein
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe de Adviesraad momenteel is ingericht?
De adviesraad sociaal domein bestaat momenteel uit 6 leden. Zij zijn nog druk bezig
om 3 enthousiaste leden te werven zodat zij aan het maximum van 9 leden komen. De
ASD ontvangt twee budgetsubsidies met een vast bedrag. De eerste voor de
organisatorische zaken van de stichting, de tweede ter ondersteuning van de
verplichte adviserende taak.

Adviesraad Sociaal Domein
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Antwoord

Antwoord

Antwoord

Antwoord

blz. 7

Waar ligt de grens tussen de hulpplicht van de jeugdwet enerzijds en de
verantwoordelijkheid van ouders en onderwijs anderzijds?
Eerst wordt onderzocht of én in hoeverre de eigen mogelijkheden en het
probleemoplossend vermogen (de ‘eigen kracht’) van de ouder(s) en van het sociaal
netwerk voldoende zijn om zelf de nodige hulp en ondersteuning te kunnen bieden.
Alleen voor zover de eigen kracht ontoereikend is, moet het college een
jeugdhulpvoorziening verlenen. De zorgplicht binnen onderwijs en de jeugdwet is
breed omschreven.

CDA Boekel – Venhorst
Vraag 37:

blz. 7

Wat hebben de investeringen in ‘’preventie’’ binnen de jeugdzorg ons de
afgelopen jaren nou écht opgeleverd (de beloofde ‘inverdieneffecten’ in
managerstaal)? Kunt u dit kwantificeren?
Bij preventie spreken we niet van inverdieneffecten. Om het maatschappelijk
rendement van preventie zoveel mogelijk te vergroten zetten we middelen in om zo
vroeg mogelijk te signaleren en te reageren op die signalen. Het doel is om onnodige
en/of zware zorgvragen zoveel mogelijk vóór te zijn. Wij verwijzen hier ook naar de
memo over de transformatieopgave.

CDA Boekel – Venhorst
Vraag 36:

blz. 7

Deelt u de mening van het CDA dat de hulp vanuit de jeugdwet eerst en vooral
bedoeld zou moeten zijn voor ‘botbreuken’ in plaats van ‘schaafwonden’?
Alle hulpvragen doen er toe. Onder een schaafwond kan een botbreuk verscholen
gaan. En het is mogelijk dat als je alleen de schaafwond behandelt, het achteraf blijkt
dat de genezing van de botbreuk langer duurt en/of complex is.

CDA Boekel – Venhorst
Vraag 35:

blz. 7

Lopen de zwaardere jeugdzorgvragen óók in onze gemeente vertraging op
doordat de focus in het kader van preventie nu vooral ligt op de kleinere hulpvragen?
Dat is in gemeente Boekel niet aan de orde.

CDA Boekel – Venhorst
Vraag 34:

blz. 4

Gevraagd wordt wat de huidige stand van zaken van de adviesraad is?
De adviesraad bestaat momenteel uit 6 leden en heeft maandelijks overleg met de
gemeente.

Jeugdzorg: Hoge kosten! Weinig grip?
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 33:

blz. 4

blz. 7

Hoe geeft u in de beleidspraktijk invulling aan die grens?
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Antwoord

Zorgdragen voor een sterke toegang. Deze zo inrichten dat ze de hulpvragen op de
juiste manier afpellen en (kritisch) beoordelen. Daarbij kennis hebben van de grenzen
van de wet. Dat ze investeren in netwerkversterking en eigen kracht bij de jeugdigen
en ouders. Verder kunt u denken aan:
- richtlijnen opstellen voor het bieden van gebruikelijke hulp.
- sturen op samenwerking van lokale teams met alle partners uit de jeugdketen
- regelmatig met huisartsen overleggen
- overleggen met onderwijs

CDA Boekel – Venhorst
Vraag 38:
Antwoord

Wat doet u op dit moment al aan kostenbeheersing van de jeugdzorg?
Hierbij kunt u denken aan:
- overleggen met de huisartsen over o.a. doorverwijzingen
- investeren op preventie
- versterken en sturen op de toegang
- strakker sturen op PGB vaardigheid en kwaliteit
- samenwerking met onderwijs versterken

CDA Boekel – Venhorst
Vraag 39:
Antwoord

Antwoord

Antwoord:

Antwoord:

blz.8

Gevraagd wordt of, door de economische gevolgen van de corona, het inmiddels
noodzakelijk is de preventieve maatregelen voor de preventieve armoedebestrijding te
intensiveren?
Vanuit de feitelijke situatie rondom corona hebben we nog geen signalen ontvangen
dat er een toename is in de schuldhulpverlening of een toename van het gebruik van
de voedselbank. Vanuit de Toegang is er aandacht voor deze signalen. We hebben
ingezet op een regisseur armoedebestrijding die zich specifiek richt op preventie van
armoede. Het is goed om die ontwikkelingen te volgen en de aanbevelingen en
aanpak waar de regisseur mee komt te ondersteunen.

Impactanalyse
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 8

Hoe turbulent is het hieromtrent eigenlijk in onze regio, in onze gemeente? Of is
het windstil?
In onze jeugdhulp regio is het, voor zover het college daar zicht op kan hebben, op dit
moment niet turbulent.

Preventieve armoedebestrijding
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 7

Welke aanvullende instrumenten tot kostenbeheersing hebben we tot onze
beschikking? Gaat u de raad betrekken bij de beleidskeuzes hieromtrent?
Zie antwoord vraag 38. En een beter en strakker sturen op monitoring en de
implementatie van de nieuwe inkoopsystematiek. Indien het de bevoegdheid van de
Raad is wordt de Raad betrokken bij de beleidskeuzes.

CDA Boekel – Venhorst
Vraag 40:

blz. 7

blz. 5 – vraag 29

Gevraagd wordt in een impactanalyse met daarin de signalen vanuit o.a. Dorpsteam
en overige zorgaanbieders, om inzicht te krijgen wat de sociaal-maatschappelijke
gevolgen zijn.
Bij de ontwikkeling van lokaal beleid wordt gestuurd op basis van de signalen die
opgehaald worden uit het ‘werkveld’. De professionals zijn de indicatoren en geven
het inzicht in wat de sociaal maatschappelijke gevolgen zijn wanneer er geen inzet
gepleegd wordt. Om problemen te voorkomen wordt er in 2021 nog strakker ingezet
op preventie en vroegsignalering. Door de samenwerking met onze professionele
zorgpartners is er een continue aandacht voor analyse en impact en zetten we hier
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laagdrempelig en lokaal het beleid en de projecten voor uit.
Impactanalyse
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag 30:
Antwoord:

Gevraagd wordt wanneer er een voorstel voor een impactanalyse verwacht kan
worden.
Er zal geen specifieke impactanalyse uitgevoerd worden; we sturen steeds op
signalen en op basis daarvan wordt beleid ontwikkeld, dat altijd voorgelegd wordt aan
het bestuur.

Armoedebeleid
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 5

Gevraagd wordt hoe het college denkt risico’s voor onze burgers te kunnen beperken?
Het college ziet hier weinig risico’s, het betreft hier de doorstroom van Wmo naar de
Wlz. De Wmo en de Wlz zijn twee verschillende wetten met eigen regels, de Wmo valt
onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten, de Wlz onder de
verantwoordelijkheid van zorgkantoren. De Wlz is voorliggend op de Wmo, d.w.z.
zodra een inwoner aanspraak maakt op ondersteuning vanuit de Wlz wordt deze
ondersteuning niet meer geregeld vanuit de Wmo.

BUIG
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 6

Gevraagd wordt of de raad hier verder over wordt geïnformeerd?
Ja, de gemeenteraad wordt in november, met een raadsmemo, geïnformeerd over de
stand van zaken.

WLZ cliënten
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 6

Gevraagd wordt in hoeverre al uitvoering is gegeven aan het armoedebeleid?
Sinds mei 2020 is een regisseur armoedebestrijding bezig met een inventarisatie naar
de mogelijke preventieve aanpak van armoedebestrijding. De opbrengsten hiervan
werken we op dit moment in concrete acties uit.
In Q4 2020 starten we een pilot om op het gebied van preventie ervaring op te doen.

Informatie armoedebeleid
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 5

blz. 5

Gevraagd wordt of er sprake is van een stijging van het uitkeringsbestand en hoe het
college omgaat met een vermoedelijk tekort op de BUIG 2021
Ten opzichte van dezelfde periode (oktober) in 2019 is er sprake van een daling
van het klantenbestand (102 tov 94). Dit geeft echter geen garanties voor de toekomst
en de onzekere Corona periode die er nog aan komt.
De BUIG 2021 is gebaseerd op het jaar t-2 dus de uitkeringslasten van 2019 in relatie
tot het beschikbare macrobudget voor dat jaar. Samen met gemeente Meierijstad
zetten we sterk in op passende trajecten en arbeidsbemiddeling om zo tot zoveel
mogelijk kostenreductie (minder uitkeringsgerechtigden) te komen. Dit is ook nodig om
eventueel voor een eventuele vangnetuitkering in aanmerking te komen.

Bereikbaarheid openbare gebouwen voor mensen met aangepaste vervoersmiddel
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.) blz. 4
Vraag 32:
Antwoord:

Gevraagd wordt naar de bereikbaarheid van onze openbare gebouwen voor mensen
met een rolstoel of andere aangepaste vervoersmiddelen?
De gemeentelijke openbare gebouwen zijn voldoende toegankelijk voor mensen met
een aangepast vervoersmiddel. Wanneer verdere toegankelijkheidsmaatregelen
gewenst zijn, zal de gemeente actief kijken naar oplossingen.
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Dienstverlening Meierijstad
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe de wethouder weet wat de tevredenheid over de dienstverlening
van Meierijstad is?
In 2019 is er samen met de gemeente Bernheze en Meierijstad een
klantbelevingsonderzoek afgenomen. Hierin zijn zowel de uitkeringsgerechtigden als
ketenpartners betrokken. Uitkomst van dit onderzoek was dat de dienstverlening een
dikke voldoende kreeg. De cliënten krijgen na het eerste contact met de klantmanager
een vragenlijst om de ervaring van het gesprek uit te vragen.

Inkoopsystematiek Jeugdhulp
VVD Boekel - Venhorst
Vraag 16:
Antwoord:

blz. 4

blz.4

Kan het college aangeven in hoeverre de nieuwe inkoopsystematiek betreffende de
Jeugdhulp deze zorgen kan wegnemen?
We kunnen een deel van de zorgen wegnemen omdat de nieuwe systematiek anders
in elkaar steekt dan de huidige systematiek. Met behulp van de nieuwe
inkoopsystematiek krijgen we als gemeente maximale ruimte voor lokale invloed,
zowel sturing op de inzet van jeugdhulp als ook de vrijheid te werken met lokale
aanbieders (openhouse-constructie). Andere verschillen zijn:
- inspanningsgerichte bekostiging voor licht (PxQ)
- taakbekostiging voor zwaar (PxQ, met bepaalde garanties voor de aanbieder
waardoor deze zekerheid heeft met een flexibele marge om in te spelen op de
vraag)
- toegang gaat werken in de driehoek (toegang, jeugdige en ouders en de
aanbieder) maar
- toegang bepaalt uiteindelijk product, aanbieder, duur en volume (pxq)
Dit zijn knoppen waarmee we als gemeente meer grip krijgen op jeugdhulp en de
kosten ervan.

Programma F - Volksgezondheid en milieu
Herdenking corona slachtoffers
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of er initiatieven ontplooid worden om de Boekelse coronaslachtoffers
te herdenken.
Op 6 oktober jl. is de landelijke campagne “Aandacht voor elkaar” van start gegaan.
De burgemeester heeft hier aandacht voor gevraagd in zijn open brief aan de
inwoners van de gemeente (zie Weekblad Boekel-Venhorst van 7 oktober). Het idee is
om gezamenlijk stil te staan bij de gevolgen van de coronacrisis, een periode waarin
we als Nederlanders 'aandacht voor elkaar' hebben. Aandacht voor elkaars verdriet,
teleurstellingen en andere gevolgen die mensen ervaren door corona. Het wordt ook
een tijd waarin we vooruit gaan kijken: hoe helpen we elkaar hier doorheen en weer
bovenop?

Lokaal Preventie Akkoord
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 9

blz. 9

Gevraagd wordt of het college achter de insteek staat om samen met
maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven uit de gemeente Boekel een
lokaal preventie akkoord op te stellen en op welke wijze het college denkt hieraan
vorm te geven.
Het college is voornemens invulling te geven aan een lokaal preventieakkoord. Bij de
uitvoering zullen maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven betrokken
worden.
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Beperken ontstaan afval
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 49:
Antwoord:

Hoe staat het met de uitvoering van de motie om de hoeveelheid ongeadresseerd
reclamedrukwerk flink terug te brengen.
Dit is besproken in de ambtelijke en bestuurlijke overleggen van de GR
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Gesproken is over de wisseling van de
nee/nee- of nee/ja-sticker naar ja/ja-sticker. Vanuit de overige deelnemende
gemeente werd deze noodzaak niet gevoeld. Hierin solitair optreden adviseren wij
niet. Er is nog geen verder onderzoek verricht om te bekijken wat de mogelijkheden en
kosten van zo’n wisseling zijn.

Geurkaarten
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 51:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 6

Gevraagd wordt wanneer het college met een aanpak komt voor wat betreft de
invulling “Schone luchtakkoord”.
De aanpak wordt momenteel voorbereid. Eind dit jaar wordt u hierover geïnformeerd
via een raadsmemo.

Luchtmeetpunt
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 10

Hoe controleer je de actualiteit van geurkaarten?
Een geurkaart is altijd een momentopname. In de data gegevens (V-Stacks gebied)
van de geurkaarten is aangegeven hoeveel odeurunits aanwezig zijn per locatie. De
hoeveelheid odeurunits is gebaseerd op de – op dat moment in web-bvb aangegeven
geldende milieuvergunningsituatie. Dus niet op de - op dat moment werkelijke situatie.
Web-bvb wordt voor gemeente Boekel adequaat bijgehouden door de ODBN. Het kan
zo zijn dat op een locatie nog een milieuvergunning voor het houden van dieren rust,
terwijl er geen dieren meer aanwezig zijn. Er kunnen verscheidene redenen zijn
waarom een milieuvergunning bij zo’n bedrijf nog niet is ingetrokken of aangepast. Wij
vinden het ook vervelend dat de geurkaart altijd achterloopt op de werkelijke situatie.
Met ODBN hebben we procesafspraken gemaakt om dit te versnellen.

Schone Luchtakkoord
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 10

Zijn gestopte ondernemingen geen onderdeel meer van deze geurkaarten?
Gestopte veehouderijen waarvan de milieuvergunning voor het houden van dieren
nog niet is ingetrokken worden nog wel opgenomen in de geurkaarten. Middels
controles en vervolgens intrekken/aanpassen van de vergunningen wordt gewerkt
naar een actueel inrichtingenbestand. Dit vertaald zich in een actueel web-bvb. Wat
zich vervolgens vertaalt in actuele geurkaarten. Dit betreft een doorlopend proces.

Geurkaarten
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 54:
Antwoord:

blz. 10

Betekent dit dat alle geurkaarten nu recht doen aan de huidige situatie?
Nee, nog niet in alle gevallen.

Geurkaarten
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 52:
Antwoord:

blz. 9

blz. 6

Gevraagd wordt of het college vindt dat er in de gemeente Boekel een luchtmeetpunt
moet komen als onderdeel van het landelijke netwerk.
Er is een landelijk meetnet (www.luchtmeetnet.nl). Het wel of niet toevoegen van
meetpunten vraagt een wetenschappelijke afweging onder leiding van het RIVM. De
meetpalen worden niet geplaatst op verzoek van een gemeente.
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Geurgebiedsvisie en -verordening
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel

blz. 6

Vraag 35 t/m 38:Is het college bereid om de geurgebiedsvisie te evalueren, de maximaal toegestane
achtergrond geurbelasting aan te passen, de flexibiliteitsbepalingen buiten werking te
stellen en de 50% regeling voor wat betreft de voorgrondbelasting geur buiten werking
te stellen?
Antwoord:
Het college onderschrijft de behoefte aan een gemeente brede herijking van de
geurgebiedsvisie. Die zou moeten starten met een evaluatie van de huidige visie en
de effecten daarvan. Of we vervolgens adviseren anders om te gaan met de
achtergrond geurbelasting, de flexibiliteitsbepalingen en de 50% regeling voorgrond
geurbelasting laten wij graag de uitkomst zijn van de nieuwe visie. In het jaar 2021
willen we u een voorstel hiertoe voorleggen met bijhorende kredietaanvraag.
Duurzaamheid
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag 41:
Antwoord:

Vraag 42:

Antwoord:

Vraag 43:
Antwoord:

Vraag 44:
Antwoord:

De uitvoering van de RES en warmtetransitie zijn niet opgenomen in de begroting,
zelfs niet als PM post, waarom niet?
Bij het opstellen van de begroting is € 5.000 opgenomen voor algemene plannen van
de energietransitie. Dit bedrag is bedoeld voor kleinere acties op korte termijn. Tevens
is middels de decembercirculaire van 2019 van het Rijk aan iedere gemeente een
budget van € 202.000 toegekend voor het opstellen van de TVW. Dit is met het besluit
op de jaarrekening 2019 in de bestemmingsreserve gestort en geoormerkt voor een
duurzaamheidsvisie en de transitievisie warmte (TVW). De duurzaamheidsvisie is
naar verwachting begin 2021 en de transitievisie warmte eind 2021 klaar. Voor de uit
te voeren acties zelf zijn nog geen concrete kosten in beeld. Deze volgen uit de visies.
Er is daarom voor de uitvoering nog geen budget opgenomen in de begroting.
Wij gaan ervan uit dat het college bekend is met de huidige problematiek van het
terug leveren van energie op het elektriciteitsnetwerk. Welke impact heeft dit op de te
behalen planning van de RES?
Daar is het college mee bekend. Ondertussen hebben wij informatie ontvangen van
Enexis over de transportschaarste. De exacte impact van deze schaarste is niet
bekend omdat niet te voorspellen is hoeveel initiatieven er de komende 7 á 9 jaar
anders gerealiseerd zouden zijn. De RES-regio heeft een opgave die reikt tot 2030. In
de periode daar voorafgaand zal Enexis samen met TenneT grote investeringen
moeten plegen om nieuwe, grote ontwikkelingen mogelijk te maken. Deze plannen
werkt Enexis in gezamenlijkheid met de regionale overheden verder uit.
Kunnen wij verwachten dat de uitvoering van de plannen die in 2021 m.b.t. de RES en
de warmtetransitie volgend jaar in de begroting verwerkt zijn?
Gedeeltelijk. Er wordt momenteel gewerkt aan een Duurzaamheidsplan met
uitvoeringsagenda. Deze zal begin 2021 klaar zijn. In de uitvoeringsagenda wordt
beschreven welke acties wanneer kunnen worden uitgevoerd en wat dat gaat kosten.
Op dat moment komen de kosten in beeld en kunnen ze worden opgenomen in de
begroting. De RES en de TVW zijn nog niet afgerond. De RES 1.0 (definitief bod)
moet voor 1 juli 2021 worden opgeleverd en de TVW moet voor 31 december 2021
worden opgeleverd. De acties met bijbehorende kosten die volgen uit deze visies zijn
niet op tijd bekend om meegenomen te worden in de begroting.
Is het college bereid te investeren in een isolatieprogramma van de gemeente Boekel
voor de bebouwde omgeving?
Dat is nog niet bekend. We wachten eerst de uitkomst van het duurzaamheidsplan af.

Duurzaamheid
VVD Venhorst – Boekel
Vraag 21:

blz. 7

blz. 5 en 6

Kan het college inmiddels aangeven wat het RES-bod voor kosten-batenanalyse
oplevert voor de Boekelse burger?
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Antwoord:

Nee, helaas is dat nog niet mogelijk. Er is nog sprake van te veel onzekerheden en
zaken zijn nog niet definitief vastgelegd. De RES 1.0 wordt pas in juni 2021
opgeleverd.

Vraag 22:

Wat voor gevolgen heeft de transportschaarste van het elektriciteitsnet voor
bijvoorbeeld het aanleggen van zonnepanelen op daken nieuwbouwwoningen en het
bod van de gemeente Boekel inzake RES?
Ondertussen hebben wij informatie ontvangen over de transportschaarste van Enexis.
Hieruit blijkt dat kleinschalige initiatieven, zoals zon op dak van particulieren
woningen, doorgang kunnen vinden. Grootschalige initiatieven kunnen geen doorgang
vinden. Dit betekent dat vanaf begin oktober voor het station in Uden geen nieuwe
offertes meer kunnen worden uitgebracht door Enexis voor teruglevering grootverbruik
(> 3*80A).

Antwoord:

Vraag 23:

Antwoord:

Vraag 24:
Antwoord:

Deelt het college de mening van de VVD dat in de uitgangspunten van het
duurzaamheidsplan rekening gehouden moet worden daar waar het de kosten en
baten betreft?
Ja, die mening deelt het college. Dat wordt ook zeker gedaan. Dit zal zich uiten in de
prioritering van de uit de voeren acties die worden opgenomen in de
uitvoeringsagenda.
Kan het college inzake de TVW aangeven hoe de zogenaamde woonlastenneutraliteit
gewaarborgd kan blijven voor de bewoners van Boekel?
Aanvullend op het Klimaatakkoord hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt
over de woonlastenneutraliteit. Bij het opstellen van de TVW wordt rekening gehouden
met zowel de maatschappelijke kosten als met de kosten voor de eindgebruiker. Ook
wordt de energiebelasting aangepast, zodat investeringen in verduurzaming zich
sneller terugverdienen en wordt er een warmtefonds ingericht voor alle particuliere
woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren. Dit alle zijn acties om de
woonlastenneutraliteit te waarborgen, ook voor de bewoners van Boekel.

Gezondheidsplein
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 18:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat het college er aan doet om de inhoudelijke samenwerking tussen
de partijen te versterken?
De samenwerking is een verantwoordelijkheid van de betrokken partijen zelf en
verloopt goed.

Geurnormen
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

blz. 2

blz. 5

Gevraagd wordt de geurlijnen te actualiseren en daarbij rekening te houden met de
nieuw te ontwikkelen woonwijk De Burgt.
Het college onderschrijft de behoefte aan een gemeente brede actualisatie van de
geurvisie. Die zou moeten starten met een evaluatie van de huidige visie en de
effecten daarvan. Ook Woonwijk De Burgt en omliggende agrarische bedrijven zijn
daar onderdeel van. Rond het voorjaar 2021 willen we u een voorstel daarvoor
aanbieden met bijhorende kredietaanvraag.
Gevraagd wordt daar waar de vastgestelde normen overschreden worden in goed
overleg met de betrokken agrariërs en bewoners te werken aan een oplossing.
Daar waar nodig wordt het gesprek aangegaan met betrokken agrariërs en bewoners.

Project uitvoeringsprogramma versterken EHS Groene Ladder
CDA Boekel – Venhorst
blz. 9
Vraag:

Gevraagd wordt wat de stand van zaken is ten aanzien van het ontwikkelen van
nieuwe natuur om de EHS in de Groene Ladder te versterken.
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Antwoord:

Er lopen momenteel gesprekken met een grondeigenaar en we zijn ook bezig uit te
zoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn. Als dit gaat lukken, dan zouden we meer
dan 4.000 – 5.000 m² nieuwe natuur kunnen realiseren.

Boom- en Bermonderhoud
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wanneer men een beleidsplan boomonderhoud kan verwachten.
Momenteel zijn we, in samenwerking met Cobra Adviseurs, bezig om een plan te
maken voor het bomenonderhoud en hoe we dit toekomstbestendig kunnen
onderhouden. Dit plan zal uiteindelijk voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Boom- en Bermonderhoud
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 6

blz. 6

Gevraagd wordt of het college inzichtelijk kan maken wat financieel en aan
randvoorwaarden nodig is om boom- en bermonderhoud kwalitatief te borgen.
Wij zijn van mening dat ons onderhoud op hoofdlijnen op een acceptabel niveau ligt.
In het verleden is gekozen voor maximale efficiëntie op de middelen. Met het
snoeiplan 2017 is flink meer budget beschikbaar gesteld, dat effect hopen we nu terug
te gaan zien in de inspecties bij het nieuwe beheerplan. Met het bermonderhoud
hebben we in het buitengebied het afgelopen jaar al flinke stappen gemaakt om dit
meer ecologisch en kwalitatief beter in te richten.
Ook binnen de bebouwde kom gaan we in 2021 op diverse locaties het maaibeheer
aanpassen. De financiële vertaling vindt plaats via de begroting.

Reserves en voorzieningen
Vaste reserve hoogte
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 25:
Antwoord:

Gevraagd wordt of de vaste reserve ad € 1.000.000 nog de juiste hoogte heeft gezien
het takenpakket en de risico’s?
In paragraaf 4.3 Weerstandsvermogen & risicobeheersing zijn zowel de risico’s
als het weerstandsvermogen opgenomen. Geconcludeerd kan worden dat ook na de
grote investeringen, die opgenomen zijn in de begroting, ruimte aanwezig is om de
nog niet gekwantificeerde risico’s te kunnen bekostigen (pagina 45).
In de nota financieel beleid 2015 is door de raad bepaald hoe dient te worden
omgegaan met de algemene reserve en de vaste reserve. Zie pagina 18 van de Nota
financieel beleid 2015.

Vaste reserve externe toetsing
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 26:
Antwoord:

blz.3

blz.3

Gevraagd wordt of het mogelijk is een externe toetsing te laten plaatsvinden
op de hoogte van de reserves? Zo neen waarom niet?
Het college vraagt zich af wat het nut/doel zou zijn van zo’n dergelijke toetsing, naast
de controlerende rol van de raad, de toezichthoudende rol van de provincie en de
controlerende rol van de accountant. Daarbij is het ook nog de vraag waar dan aan
getoetst zou moeten worden?

Algemene beschouwingen begroting 2021

29

Paragrafen
Woonlasten
CDA Boekel – Venhorst
Vraag 55:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het bedrag van de woonlasten 2020 ad € 483 te splitsen is in
eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens?
De gemiddelde lasten ad € 483 bestaand uit diverse componenten (zie toelichting
pag.65) die door het CBS worden verzameld. Het is helaas niet mogelijk om dit uit te
splitsen omdat een aantal componenten (OZB, leges etc.), niet te herleiden zijn tot
één- of meerpersoonshuishouden.

Werkdruk
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 35:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt welke ambitie van ziekteverzuimpercentage het college heeft en
welke acties zij gaat ondernemen om dit te realiseren?
De ambitie van het college m.b.t. het ziekteverzuimpercentage is 0.
Het landelijk gemiddelde van kleine gemeenten schommelt tussen de 4 en 6%.
Op dit moment bedraagt het ziekteverzuimpercentage 4,72% (peildatum 1 oktober
2020, incl. langdurig ziekteverzuim).
Doordat wij een relatief kleine organisatie zijn, betekent één langdurig ziektegeval al
snel een aanzienlijke toename van het ziekteverzuimpercentage. Omdat dit soort
verzuim veelal buiten de invloedssfeer van de werkgever valt, is daar lastig op te
sturen.

Beperking woonlastenstijging
VVD Boekel - Venhorst
Vraag 25:

blz. 4

Gevraagd wordt wat het % ziekteverzuim is exclusief langdurig ziektegeval?
1,03% (peildatum 1 oktober 2020)

Ziekteverzuimpercentage
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 36b:

blz. 4

Gevraagd wordt welke concrete acties het college onderneemt om de werkdruk aan te
pakken en wat de streefambitie van het college is?
Gestreefd wordt naar een gezonde spanning tussen de ambities van het bestuur en
realiseerkracht van de organisatie. Zowel bij het college als bij het management is hier
permanent aandacht voor. Daarbij spelen echter ook (externe) factoren een rol, die
niet altijd te beïnvloeden zijn. Net zoals bij andere sectoren was er binnen gemeenten
sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt voor de meer specialistische functies. We
zijn kwetsbaar daar waar taakvelden uit slechts 1 persoon bestaan. Naast de zorg
voor een goede arbeidsmarktcommunicatie voor toekomstige nieuwe medewerkers, is
er ook aandacht voor het “binden en boeien” van zittende medewerkers. Er is een
nieuw introductieprogramma vastgesteld en een project gestart dat tot doel heeft
werkdruk terug te dringen. Inmiddels zijn de vacatures weer ingevuld en blijven we
oog houden voor werkdruk. De streefambitie is het bieden van een uitdagende,
stimulerende en veilige werkomgeving door te investeren in een organisatie waar het
prettig werken is.

Percentage langdurig ziektegeval
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 36a:
Antwoord:

blz. 10

blz. 3

Gevraagd wordt hoe het college gevolg gaat geven aan een verdere beperking van de
woonlastenstijging?
Het college is voorstander om de belastingdruk voor de inwoners zo laag mogelijk te
houden waarbij de uitgangspunten van het coalitieakkoord worden gerespecteerd.
Daar waar kostenreductie bijdraagt aan lastenverlichting zal het college dat zeker niet
nalaten.
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Organisatiedoel
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe je weet in welke mate het doel bereikt is.
In de strategische visie “Gastvrij & actief naar 2030” is uitgebreid verwoord wat voor
gemeente Boekel wil zijn. In hoofdstuk 4.2 wordt daar op ingehaakt. De kunst is om
met de relatief kleine bezetting (voor een gemeente van onze omvang is de
gemiddelde personeelsbezetting ongeveer 10 fte per 1000 inwoners, terwijl dat in
Boekel ongeveer 5,5 fte is per 1000 inwoners) toch alles te doen wat noodzakelijk en
gewenst is én voor te sorteren op ontwikkelingen in de maatschappij. Tot nu slaagt de
organisatie daar goed in. Het college is dan ook zeer tevreden met de wijze waarop
de medewerkers zich inzetten voor de gemeenschap. Doel bereikt, zou je dus kunnen
zeggen.

Cursus schrijven
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt of het college bereid is, of waarom niet, om extern door de
deskundige te laten toetsen of de risicoparagraaf reëel is en wat dat betekent
voor de omvang van de reserve?
Extern advies is mogelijk, kost extra geld en is niet wenselijk mede door het feit dat
ook de financieel toezichthouder (Provincie) de begroting legt naast hun
Gemeenschappelijk Toezicht Kader (GTK). Daarnaast geeft de accountant bij de
jaarrekening een beeld van de financiële positie. De gehanteerde systematiek
(kans/impact/effect) is in het verleden afgestemd met de accountant en is gebruikelijk
in gemeenteland.
Dit heeft verder geen invloed op de omvang van de reserves.

Verbonden partijen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 40:

blz. 2

Gevraagd wordt of het mogelijk is de mogelijke verhoging van de OZB voor de
komende 2 jaren terug te draaien zodat geen lastenverzwaring plaatsvindt?
In de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 is rekening gehouden met de
verhoging van de OZB opbrengst conform coalitieakkoord. Terugdraaien zou
betekenen dat de begroting niet meer sluitend is en daardoor aanvullende
dekkingsmiddelen moeten worden aangewezen of de gemeente Boekel moet
accepteren dat preventief toezicht van toepassing wordt.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 39:

blz. 2

Gevraagd wordt of inwoners al gereageerd hebben op een andere wijze van
schriftelijke communicatie.
Onze medewerkers zijn afgelopen jaar getraind in helder en zakelijk schrijven. Doel is
dat we in onze uitingen naar buiten compacte en begrijpelijke teksten gebruiken. Wij
vinden het van belang dat we dicht bij de burger staan. Het gebruiken van begrijpelijke
teksten hoort daarbij.
Er zijn inderdaad al inwoners geweest die aangegeven hebben de nieuwe schrijfwijze
te waarderen. Het is echter te vroeg om daaruit een algemeen beeld te destilleren.

OZB, terugdraaien verhoging
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 17:

blz. 2

blz. 5

Tijdens de informatieavond bleek dat het college aan kon geven dat de mogelijke
(financiële) risico’s die in deze paragraaf beschreven staan klein zijn en zij zelf als lid
aanwezig zijn om daar op te sturen. Alertheid is wel gewenst. Gevraagd wordt of deze
redenatie klopt?
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Antwoord:

Een gemeente heeft veelal zitting in een dagelijks bestuur of algemeen bestuur van
een gemeenschappelijke regeling (collegelid) waardoor sturing mogelijk is.
Daarnaast vindt op meerdere niveaus overleg plaats, zowel bestuurlijk
(portefeuillehouders) als ambtelijk (beleidsmedewerkers, directeuren). Dit vergroot de
signaalwerking en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenschappelijke
regeling en de individuele belangen.

Kengetallen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 41:
Antwoord:

blz.5

Gevraagd wordt of het college ook van mening is dat nieuwe investeringen met een
hoog risico niet gedaan kunnen worden? Zo neen, waarom niet.?
Het is aan de raad om te bepalen of investeringen met een hoog risico niet gedaan
moeten worden. Dit vloeit voort uit het budgetrecht van de raad. Het is aan het college
om in beeld te brengen welk risico’s zich voor kunnen doen en welke maatregelen
kunnen worden genomen om de risico’s te verminderen (bijv. 11 beheersmaatregelen
actieve grondpolitiek).

Belastingcapaciteit
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
VVD Boekel - Venhorst

blz. 5
blz. 3

Vraag 42(DOP)+25(GVB):
Gevraagd wordt wat het college gaat doen om de
belastingcapaciteitsruimte te verbeteren en beperking van de woonlastenstijging?
Antwoord:
Het college is voorstander om de belastingdruk voor de inwoners zo laag mogelijk te
houden waarbij de uitgangspunten van het coalitieakkoord worden gerespecteerd.
Daar waar kostenreductie bijdraagt aan lastenverlichting zal het college dat zeker niet
nalaten.
Begroting en beïnvloedbare posten
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag 43:
Antwoord:

blz. 5

Gevraagd wordt welke posten beïnvloedbaar zijn, wat de verschillen zijn met
voorgaande jaren en wat is de oorzaak? plaatsvindt?
Een groot deel van de kosten is niet of nauwelijks beïnvloedbaar.
Voor de belangrijkste verschillen verwijzen wij u naar de desbetreffende
jaarrekeningen, voorjaarsnota’s en bestuursrapportages.
De verschillen van de begroting 2021 t.o.v. de voorjaarsnota 2020 kunt terugvinden in
paragraaf 2.2 Financieel totaaloverzicht (pagina 7) en de toelichtingen daarop (pagina
8&9).

Algemene beschouwingen begroting 2021

32

Algemene
beschouwingen
politieke partijen
begroting 2021

Geacht College,
Het CDA bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en
Productbegroting 2021 Een reëel sluitende begroting voor 2021 en dat geldt ook voor de
meerjarenraming 2022-2024. Het CDA is dan ook blij dat het college gelukt is, om het
sombere perspectief van de voorjaarsnota, om te zetten in positieve meerjaren
vooruitzichten.
Het CDA is zich ervan bewust, dat de financiële onzekerheden a.g.v. de Corona-crisis in
2020 en komende jaren, een apart aandachtspunt wordt voor onze gemeentefinanciën. In
hoeverre deze tot een economische crisis zal leiden, en op welke wijze gemeente Boekel en
haar inwoners zal raken is op dit moment van schrijven nog zeer ongewis. Het college geeft
tevens aan dat de besluitvorming vanuit landelijke overheid, omtrent WMO
abonnementstarief, Opschalingskorting 2021 en de herverdeling van het gemeentefonds nog
belangrijke effecten kan geven.
Deze risico’s en ontwikkelingen zullen dus tussentijds gemonitord dienen te worden en wij
verwachten dat het college de gemeenteraad daar actief bij betrekt.
Uit de begroting 2021 blijkt wederom het ambitieniveau van dit college. Onze aandacht blijft
ook in 2021 gericht op investeren in ontwikkeling van grote en kleine projecten en daarbij
blijven letten op mogelijke risico’s voor extra lasten. Planning en uitvoering van grootschalige
investeringen, zoals de Randweg, Zuidwand, Centrumontwikkeling en nieuwe bouwlocaties
op de Burgt en Voskuilen zijn in gang gezet. Het is een uitdaging voor het college hoe daarin
oplossingen te bieden voor een veilige Oost-West verbinding, de Transitie Veehouderij en
het versterken van een leefbaar buitengebied.
Tevens zal in 2021 de verdere verduurzaming van onze leefomgeving en de Energie
Transitie ons inzicht moeten geven welke financiële consequenties deze zullen hebben voor
gemeente en inwoners, ook op de langere termijn. Een onzekere factor in dezen is het effect
van de klimaatmaatregelen op de portemonnee van onze inwoners. Het CDA pleit daarom
voor een juiste balans tussen ambitie en realisme in het klimaatbeleid.
Daarom vindt het CDA het een goede zaak dat het college onze inwoners, ondernemers en
maatschappelijke partners in een vroeg stadium betrekt bij het uitwerken van de regionale en
lokale klimaatplannen.
Naast de vele lange termijn uitvoeringsplannen, zoals de Randweg en De Run, zijn we
natuurlijk trots op alle nieuwe initiatieven die het afgelopen jaar door het college zijn
opgepakt en waarin wij als raad in het ontwikkelproces zijn meegenomen. Het stemt ons
tevreden dat daarmee veel doelstellingen uit het coalitieprogramma zijn of worden
gerealiseerd. De focus ligt op ontwikkeling van voldoende bouwmogelijkheden in
nieuwbouwplan De Burgt waarmee binnenkort met de uitvoering van Fase 1a wordt gestart.
Ook worden komend jaar in Venhorst nieuwe bouwmogelijkheden geboden in plan
Voskuilen, wat de leefbaarheid van Venhorst zeker ten goede komt. Tijdens beide ontwikkeltrajecten, heeft het college extra inspanningen verricht om de burgers en omwonenden bij de
planvorming vooraf te betrekken en goed te luisteren naar wensen en ideeën van betrokken
inwoners. Maar er is ook aandacht voor onze lokale ondernemers. We krijgen nieuwe
mogelijkheden voor uitbreiding van bedrijfsterreinen binnen de randweg in NoordWest.
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Een noodzaak die steeds dringender wordt, vanwege de beperkte bedrijfslocatiemogelijkheden die nog beschikbaar zijn. Begrotingsjaar 2021 laat zien dat deze uitdagingen
verder worden uitgevoerd.
Het proces van de vernieuwing Zuidwand is in gang gezet en we verwachten in het najaar
definitief. De uitvoering ervan in combinatie met de ontwikkeling van het centrum, zal het hart
van Boekel de komende jaren behoorlijk op zijn kop zetten. Op termijn zal dit de bedrijvigheid
en de leefbaarheid in het dorp ten goede komen. Belangrijk is daarbij dat onze dorpskernen
vanuit alle windrichtingen goed bereikbaar blijven, met auto, fiets en openbaar vervoer. Dat
een en ander ( ook op termijn) zijn invloed zal hebben op verkeersroutes zal duidelijk zijn. Na
verbetering van de Noord-Zuid routing via de nieuwe Randweg en de afwaardering van de
route door het dorp, zal onderzoek en keuze voor een optimale en veilige Oost-West
verbinding in 2021 onze aandacht vragen.
Er gebeurt de komende jaren veel in het buitengebied van onze gemeente. De transitie
duurzame veehouderij, raakt vele agrarische ondernemers. Het college wil samen aan de
slag bij ontwikkelingen en initiatieven naar een Vitaal Buitengebied. Aan een sanering en
herbestemming van oude bedrijfslocaties in het buitengebied wil het CDA extra aandacht en
ondersteuning bieden, wanneer dat de kwaliteit van het leefmilieu verbetert.
De financiële vooruitzichten voor 2021 en verder zijn goed. Het college weet de risico’s voor
de komende jaren goed in beeld te brengen. Dat geeft ons een goede basis om ook komend
jaar weer met nieuwe Energie aan de slag te gaan en voor onze inwoners van Boekel,
Venhorst en Huize Padua goede voorzieningen te borgen voor een goed wonen, leven,
werken in de mooiste gemeente van Brabant!
Samengevat kunnen we stellen dat de ambities van het college ook voor 2021hoog blijven.
Dit blijkt uit de vele genoemde plannen zoals beschreven in de diverse
programmaonderdelen. Het CDA is ervan overtuigd en heeft er alle vertrouwen in dat het
college ook in 2021 met volle energie doorpakt.

Programma A | Bestuur en ondersteuning & Veiligheid.
Amateursportorganisaties die financieel hebben geleden door de coronamaatregelen kunnen
een tegemoetkoming ontvangen vanuit de Beleidsregel Tegemoetkoming
AmateurSportOrganisaties COVID-19 (TASO-regeling). Voor de gemeente is hierin een
actieve rol weggelegd.
VRAAG 1: Zijn er in Boekel gesprekken geweest met deze stichtingen of verenigingen om
de wensen en behoeften daarin kenbaar te maken en welke vorm(en) van ondersteuning
biedt het college daarvoor aan?
VRAAG 2: Heeft het college inzicht welke verenigingen/organisaties in Boekel gebruik
maken van deze TASO-regeling en welk resultaat in toekenningen dit voor de verenigingen
heeft opgeleverd ?
De huurlasten van verenigingen (inclusief lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven)
in de periode van 1 maart tot 1 juni worden gecompenseerd via de gemeenten. Met het oog
hierop moeten lokale verenigingen en gemeenten samen de coronaschade in de huurkosten
in beeld brengen.
VRAAG 3: Is deze inventarisatie ook in gemeente Boekel uitgevoerd en zo ja welk resultaat
heeft deze dan opgeleverd ?
In de veiligheidsregio Brabant Noord werken we o.a. samen voor de uitvoering en
handhaving van de corona maatregelen. De inzet van de BOA’s vormen daarin een
belangrijke factor.
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VRAAG 4: Heeft dit bij de inzet van de BOA’s afgelopen maanden tot knelpunten geleid?
VRAAG 5: In hoeverre is er extra inzet gepleegd vanuit de gemeente Uden en zo ja, wat
heeft dit gekost?
VRAAG 6: In hoeverre is er voldoende capaciteit in Uden om Boekel indien nodig altijd bij te
kunnen staan?
“Het college wil in 2021 grip houden op de financiële impact van de Corona crisis” (lees
pagina 14)
VRAAG 7: Op welke wijze denkt het college grip te houden op deze financiële impact?
“In het Bestuursakkoord 2019-2023 "Kiezen voor kwaliteit" staan de thema's veiligheid en
ondermijning nadrukkelijker dan voorheen op de provinciale agenda. Preventie is een
belangrijk middel om te verhinderen dat ondermijnende criminaliteit een kans krijgt en dat
personen, groepen of bedrijven erin verzeild raken. Dat kunnen we voor elkaar krijgen als we
een front vormen met Brabantse gemeenten en onze ketenpartners, als één overheid”.
Daarvoor leveren wij nieuwe en extra inzet.
VRAAG 8: Kan het college aangeven wat deze opdracht vanuit de provincie voor Boekel en
de samenwerking Maas & Leijgraaf inmiddels concreet heeft opgeleverd in de strijd tegen
(drugs-) criminaliteit en ondermijning?
Met ingang van 1-7-2020 is binnen de ambtelijke organisatie een nieuwe structuur van
kracht. Het CDA is van mening dat de beleidsterreinen, die door het onderbrengen van het
Sociaal Domein in een aparte sector, daarmee de focus krijgen die het absoluut nodig heeft
en verdient.
Er is meer aandacht voor de werkdruk van onze ambtenaren geweest. We zien dat het
ziekteverzuim onder ambtenaren afgelopen jaar sterk is afgenomen. Een prima ontwikkeling
die hopen wij, de komende jaren zich zal voortzetten.
In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt
regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft.
Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen
hiervoor tot 1 december 2020 compensatie aanvragen op grond van de Subsidieregeling
Opruiming Drugsafval Noord-Brabant 2020. De regeling is bestemd voor gemeenten,
omgevingsdiensten en waterschappen en heeft een beperkt budget.
Deze regeling geldt in eerste aanleg niet voor particulieren en ondernemers, maar kan in
samenwerking met de lokale overheid wel worden verkregen, zolang de financiële middelen
er zijn.
VRAAG 9: Op welke wijze heeft de gemeente Boekel hiermee reeds van doen gehad en met
welke financiële risico’s zien we ons hier geconfronteerd?
De aanwezigheid van deze extra voorziening kan het veiligheidsgevoel van de burger
vergroten, omdat de burger het vertrouwen krijgt er in dat geval “niet alleen voor te staan”.
We bereiken er tevens mee dat de burger in het andere geval het afval niet zelf (illegaal)
opruimt.
VRAAG 10: Deelt u onze mening dat de burgers hierin dienen te worden voorgelicht en op
welke wijze gebeurt dat in gemeente Boekel?
Er vinden sinds enige tijd op diverse plekken in NO-Brabant proeven plaats met hulpmiddelen zoals drones, slimme lantaarnpalen, warmtecamera’s en geluidssensors om
drugscriminaliteit in het buitengebied te bestrijden.
VRAAG 11: In hoeverre verleent gemeente Boekel aan deze facilitering haar medewerking
en krijgt dit in de nabije toekomst in Boekel verdere uitbreiding?
VRAAG 12: Voor wiens rekening komen deze nieuwe handhavingsinstrumenten?
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De IBD (Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten) publiceerde onlangs
het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2021/2022. Hiermee wil de
IBD gemeenten weerbaarder maken op het gebied van informatiebeveiliging door inzicht te
geven in de belangrijkste risico’s en dreigingen.
“Zeker in een tijd waarin ook veel gemeenteambtenaren vanwege corona genoodzaakt zijn
vanuit huis te werken. De beveiliging van gemeentelijke systemen is geen kwestie van
technologie alleen, het is mensenwerk en vooral een zaak van management en bestuur, dat
blijkt wel uit het beeld.”
VRAAG 13: Welke extra veiligheidsmaatregelen op inzet, procedures en organisatie zijn bij
de gemeente Boekel getroffen, om de nieuwe ICT-risico’s m.b.t. thuiswerken te
minimaliseren?
VRAAG 14: Heeft dit ook geleid tot verplichtingen voor extra maatregelen bij de
samenwerkende partners van de gemeente?

Programma B | Verkeer en vervoer
De komende jaren gaat er behoorlijk wat veranderen op gebied van verkeer en vervoer. De
Randweg wordt een feit (en daarmee zal de kom voor een deel ontlast worden), maar
daarnaast worden ook andere bestaande verkeersstromen onderzocht. Wij vinden het zeer
belangrijk dat de gemeente met de ‘buren’ (Gemert, Uden, Meijerijstad en Sint Anthonis) in
overleg is om verkeersstromen te bespreken. Een Randweg stopt namelijk niet bij de
Gemertseweg en Volkelseweg, maar is bedoeld om de algehele doorstroming van verkeer te
bevorderen. Bovendien wordt met De Burgt een ‘nieuwe’ woonwijk ontwikkeld, die de nodige
extra verkeersstromen met zich mee zal brengen. Tijdige anticipatie daarop is essentieel
voor slagen van dit traject. Wij vinden dat bestaande routes niet zomaar veranderd of
afgesloten dienen te worden, voordat er alternatieven zijn. Daarbij is het betrekken van
bewoners een even noodzakelijke als transparante stap. Het onderzoeken van ‘nieuwe’ oostwest verkeers varianten is wat het CDA betreft dan ook een must. Maar wij denken niet
alleen aan autoverkeer. Doordat de kom de komende jaren ‘vrijer’ gaat worden, ontstaat er
ook meer ruimte voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers.
VRAAG 15: Zijn er initiatieven/plannen om de kom van Boekel aantrekkelijker te maken voor
fietsers?
VRAAG 16: Hoe zorgen we ervoor dat de fietspaden netjes onderhouden zijn en blijven,
zodat Boekel de komende jaren ook recreatieve fietsers veilig baan kan bieden.
Bovendien willen we het college meegeven rekening te houden met bermherstel van
omleidingsroutes en sluiproutes ten aanzien van de Randweg.
Ook het openbaar vervoer gaat het CDA aan het hart. Hiervoor hebben we ons meerdere
malen sterk gemaakt en dat blijven we doen. Omdat wij erin geloven dat een goede
verbinding met de grote steden om ons heen, ervoor zorgt dat Boekel een aantrekkelijke
gemeente blijft om in te wonen. Wij maken ons zorgen om het feit dat er slechts matige
verbindingen zijn naar de steden om ons heen en dat OV-aanbod in de komende jaren
verder zal verschralen, mede door het feit dat er door de Corona-crisis momenteel (fors)
minder gebruik van OV gemaakt wordt.
VRAAG 17: Zijn deze zorgen terecht?
In de ogen van het CDA kan het niet zo zijn, dat een gemeente van ruim 10.000 inwoners
verstoken is van goede OV-verbindingen. Wel zijn we enthousiast dat het college op zoek
gaat naar alternatieven. De ‘Ritjes-app’ is hier een mooi (Boekels) voorbeeld van.
VRAAG 18: Hoe wordt de app ontvangen en in welke mate wordt er gebruik van gemaakt in
de pilotfase?
VRAAG 19: Waarvan is het afhankelijk of de Ritjes-app in de komende periode nog verder in
de markt wordt gezet?
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Programma C | Economie & VHROSV
Het Boekelse buitengebied staat voor een ongekende transitie. Letterlijk, want in 2021 zullen
zich de eerste duidelijke contouren van de Randweg gaan aftekenen. Maar dat is niet wat we
hier bedoelen. Onze gemeente krijgt de komende jaren te maken met een enorm aantal
stoppers op agrarisch gebied, al dan niet gefaciliteerd vanuit landelijke regelingen of omdat
ondernemers op termijn niet meer kunnen of willen voldoen aan gestelde eisen. Gevolg
daarvan zijn een overtal aan VAB’s (vrijkomende agrarische bebouwing).
Het CDA vindt dat het college tijdig moet anticiperen op deze trend die nu al zichtbaar aan
het worden is. Dat gebeurt op de korte termijn, denk aan gebiedsvisies en RvR-regelingen,
maar zeker ook op de lange termijn zal er sturing vanuit college nodig zijn om de transitie in
ons buitengebied in goede banen te leiden. Wij zien de komende jaren ook een toenemende
‘strijd om de ruimte’. Niet alleen in de bebouwde kom, maar ook buiten de kom is het fijn
wonen in Boekel.
De agrarische ontwikkeling zal in de toekomst nadrukkelijker met de woningbouw
vervlochten worden. Daarnaast worden initiatieven ontplooid om duurzaamheid op het
platteland een plek te geven (denk aan zonneparken). De ruimte is schaars en wordt alleen
maar schaarser. Wij vinden dat ook hier een belangrijke rol is weggelegd voor het college om
te sturen en te faciliteren. Daarbij zijn keuzes die nu gemaakt worden, essentieel voor de
uitvoering in de komende tientallen jaren. Bewuste keuzes met een goede balans zijn daarbij
noodzakelijk. Als raad worden we graag betrokken bij deze ontwikkelingen.
Het CDA is van mening dat onze ondernemers zich moeten kunnen blijven ontwikkelen en
dat onze landbouw de kansen verdient om te experimenteren met innovatieve oplossingen
die de duurzaamheidsvraagstukken van vandaag en morgen kunnen oplossen. Aan de
andere kant mogen de ogen niet gesloten worden voor knelpunten waar de leefbaarheid
onder druk staat en moeten deze voortvarend worden aangepakt. In een goede balans.
Initiatieven voor aanpak, zoals momenteel op “De Elzen”, zullen in de toekomst ook op
andere plekken in het buitengebied opgepakt mogen worden.
Tot slot zien we ook rollen weggelegd voor landelijke en provinciale overheid. Op diverse
vlakken zien we dat landelijk meer regie wordt teruggepakt of er stemmen opgaan om dat te
doen. Ook op ruimtelijk vlak. Het CDA vindt dan ook dat, samen met vergelijkbare
gemeenten, de lijntjes met Den Bosch en Den Haag in deze cruciale fase erg kort moeten
zijn, om de wensen en behoeften van de Boekelse burgers goed voor het voetlicht te krijgen.
De hierboven geschetste ontwikkelingen zijn namelijk voor veel meer gemeenten van
toepassing. Wij roepen dan ook actief op tot samenwerking met ‘gelijkgestemden’.
VRAAG 20: Welke stappen gaat het college ondernemen (korte en lange termijn) om de
balans in het buitengebied op orde te houden?
VRAAG 21: Welke taak/taken ziet het daarbij weggelegd voor de raad?
De komende jaren zal er ook veel aandacht uitgaan naar de energietransitie in onze
gemeente. De transitie zal de komende jaren voor diverse uitdagingen komen te staan. De
kosten voor onze burgers zullen betaalbaar moeten blijven en bovendien moeten de
projecten technisch ook uitvoerbaar zijn. Denk aan wijken die van het gas af gaan of beperkt
worden in teruglevercapaciteit.
Het CDA ondersteunt de duurzaamheidsvisie en wil hier graag invulling aan geven. Maar wel
op ‘Boekelse wijze’: praktisch, realistisch en haalbaar. Ook het opstellen van de warmtevisie
vraagt de aandacht. Naast warmtepompen zal voor Boekel ook bekeken moeten worden of
groen (bio)gas tot de mogelijkheden behoort. Alle bestaande woningen van het gas af, is ook
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voor Boekel, naar onze mening, de komende jaren een grote uitdaging.
Het CDA zou graag zien dat er een duurzaamheidsfonds komt waarmee nieuwe innovatieve
projecten gestimuleerd kunnen worden. Het fonds kan bijvoorbeeld gevuld worden door een
bijdrage van ontwikkelaars van zonneweiden wanneer deze vergund worden. Daarnaast is
van belang dat er, middels een lobby richting netbeheerder, gewerkt wordt aan een “netwerk
van de toekomst”, wat de transitie daadwerkelijk kan doen slagen. Een groot gedeelte van de
energietransitie kan ook behaald worden door besparen en isoleren. Het CDA vindt het een
goed idee wanneer de gemeente haar inwoners proactief gaat benaderen om huizen te
isoleren en te verduurzamen.
VRAAG 22: Deelt het college bovenstaande mening en zo ja hoe wil men dit aanpakken?
VRAAG 23: In hoeverre kan de energiecoöperatie hierin betrokken worden of een bijdrage
leveren?
Het college start in 2021 met de actualisatie van de Bestemmingsplannen kommen Boekel,
Venhorst en Huize Padua. Daarmee wordt opnieuw voorgesorteerd op de Omgevingswet.
De werkzaamheden betreffen m.n. de digitalisering van de ouderwetse analoge plannen.
Indien nodig zal (van de komplannen) een herijking plaatsvinden.
Bij de P.M. posten is de invoering omgevingswet (digitalisering) apart opgenomen.
VRAAG 24: In hoeverre betreft dit (wederom) een landelijk pilot en in hoeverre is het bedrag
van € 150.000 daarmee reëel?
Het CDA maakt zich zorgen over de voortgang van het project Zuidwand. Sloop fase 1 staat
gepland voor Q1 2021, de bouw voor Q3 in 2021 en de opening voor Q1 in 2023.
VRAAG 25: Wat is de actuele situatie en wordt de planning gehaald of is er opnieuw kans op
vertraging?
VRAAG 26: Wanneer komt er duidelijkheid welke supermarkt er in de Zuidwand komt?
De gemeente Boekel is een groeigemeente en daar zijn we trots op. Om dit te blijven moeten
we zorgen voor voldoende nieuwbouw mogelijkheden in zowel Boekel als Venhorst. Op korte
termijn moeten we ervoor zorgen dat onze eigen inwoners in de gemeente kunnen blijven
wonen. Echter op lange termijn zullen we ook moeten kijken hoe we een goede balans
tussen natuur en wonen kunnen vinden. Niet lukraak bouwen maar veel groen, water en
natuur inpassen in nieuwe wijken. Zodat ook de kwaliteit van leven in de gemeente Boekel
van een hoog niveau is en blijft.

Programma D | Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
Het CDA maakt zich zorgen om de gevolgen van de Coronacrisis voor de Boekelse cultuuren evenementensector. De gemeente Boekel bestaat uit een actieve gemeenschap waarin
‘elke week wel iets wordt georganiseerd’. Dat horen we veel om ons heen en hier zijn we erg
trots op. Dat maakt Boekel tot de fijne gemeente die we nu hebben.
VRAAG 27: Zijn er signalen van evenementen die na de Coronacrisis ophouden te bestaan,
of dreigen ophouden te bestaan? Zo ja, welke zijn dat? En kan dit financiële consequenties
hebben voor de gemeente Boekel?
Het CDA complimenteert Stichting Binnensport met de wijze waarop zij samen met de
binnensportverenigingen het beheer van de binnensportvoorziening voor Boekel betaalbaar
houdt. Met regelmaat worden sportactiviteiten georganiseerd voor onze jeugd, waarmee de
Stichting Binnensport poogt onze jeugd aan te zetten tot sport- en beweegactiviteiten. Een
mooi voorbeeld van de “Boekelse aanpak”.
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We hebben inmiddels praktische ervaring op gedaan met betrekking tot de
verkeersomstandigheden rondom de scholen.
VRAAG 28: Voldoet deze inrichting in praktische zin aan de vooraf gestelde verwachtingen
ten aanzien van veiligheid of zijn er nog ( nieuwe) vooraf niet voorziene knelpunten?
In het schoolgebouw zijn twee verschillende schoolorganisaties gevestigd.
VRAAG 29: Hoe is de samenwerking in het nieuwe schoolgebouw?
VRAAG 30: Voldoet het gebouw aan alle gestelde verwachtingen?
Het Peelgebied in Brabant krijgt steeds meer aandacht.
Gemeente Boekel wil graag actief haar bijdrage leveren in de samenwerking Geopark
Peelhorst en Maasvallei, om daarmee het bijzondere breukenstelsel – m.n.de Peelrandbreuk
- onder de grond meer bekendheid te geven. De hoop is dat Unesco het ooit op de
Werelderfgoedlijst zet. Inmiddels zijn recent nog 2 gemeenten daarbij aangesloten en volgen
in 2021 waarschijnlijk nog een aantal Limburgse gemeenten.
VRAAG 31: Het college heeft 2 jaar geleden het initiatief genomen, om belangstellende
ondernemers uit gemeente Boekel te enthousiasmeren voor toetreding in een
samenwerkingsplatform rondom de Boekelse Peelrandbreuk. Wat is daarvan inmiddels de
stand van zaken?
De burgemeester heeft zich recent zeer positief uitgesproken over een ambitieus plan om in
De Peel vijf of zes natuurdorpen te realiseren met nieuwe natuur, aanleg van bossen en de
bouw van in totaal 10.000 kleine woningen, tiny houses.
VRAAG 32: Welke kansen ziet het college voor dit initiatief in gemeente Boekel? In
hoeverre zijn hier mogelijkheden binnen het beleidsplan en Fonds Vitaal Buitengebied
Boekel. In hoeverre liggen hier mogelijkheden vanuit de Regiodeal?

Programma E | Sociaal Domein
Jeugdzorg: Hoge kosten! Weinig grip?
We zijn steeds meer en meer kinderen gaan ‘’helpen’’ zonder meetbaar effect. Eén op de
drie peuters heeft tegenwoordig extra begeleiding nodig op het kinderdagverblijf. Ze vertonen
bijvoorbeeld druk en agressief gedrag. Eén op de drie peuters. Laat dat even tot u
doordringen. Inzetten op extra begeleiding zou een vorm van preventie kunnen zijn en zou
grote kosten voor gemeenten kunnen voorkomen. Maar klopt dat wel? Geen land investeert
méér geld in de zorg voor onze jeugd. Toch lijkt het er niet op dat de vraag naar jeugdhulp
afneemt. We zijn in ons land zo druk met kleine problemen oplossen, dat er geen tijd, geld
en energie meer over is voor de jongeren die het écht nodig hebben. Het zou moeten zijn:
eerst de botbreuken, dan de schaafwonden. Vanuit deze context doet het het CDA deugd
dat het college kostenbeheersing van de jeugdzorg expliciet noemt als aandachtspunt voor
2021.
VRAAG 33: Lopen de zwaardere jeugdzorgvragen óók in onze gemeente vertraging op
doordat de focus in het kader van preventie nu vooral ligt op de kleinere hulpvragen?
VRAAG 34: Deelt u de mening van het CDA dat de hulp vanuit de jeugdwet eerst en vooral
bedoeld zou moeten zijn voor ‘botbreuken’ in plaats van ‘schaafwonden’?
VRAAG 35: Wat hebben de investeringen in ‘’preventie’’ binnen de jeugdzorg ons de
afgelopen jaren nou écht opgeleverd (de beloofde ‘inverdieneffecten’ in managerstaal)? Kunt
u dit kwantificeren?
VRAAG 36: Waar ligt de grens tussen de hulpplicht van de jeugdwet enerzijds en de
verantwoordelijkheid van ouders en onderwijs anderzijds?
VRAAG 37: Hoe geeft u in de beleidspraktijk invulling aan die grens?
VRAAG 38: Wat doet u op dit moment al aan kostenbeheersing van de jeugdzorg?
VRAAG 39: Welke aanvullende instrumenten tot kostenbeheersing hebben we tot onze
beschikking? Gaat u de raad betrekken bij de beleidskeuzes hieromtrent?
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Het zijn turbulente tijden in jeugdzorgland. Op 5 oktober jl. lezen we in Dagblad Trouw dat
veel van de belangrijke jeugdzorgorganisaties er financieel slecht voor staan en dat zelfs een
derde verlies draait. Volgens branchevereniging Jeugdzorg Nederland staat ‘het fundament
van de jeugdhulp op instorten’.
VRAAG 40: Hoe turbulent is het hieromtrent eigenlijk in onze regio, in onze gemeente? Of is
het windstil?
Gemeenten worstelen met het groeiend aantal jeugdhulptrajecten en de financiële
consequenties daarvan. Daarbovenop komt dan nog dat belangrijke spelers in het
jeugdzorglandschap op omvallen staan. Het CDA zou graag zien dat de raad beter in stelling
wordt gebracht door het college om hierin mee te denken en te sturen. Dat begint met een
sterkere informatiepositie en inzicht in welke dilemma’s, keuzes, ‘knoppen’ er zijn. De laatste
intensieve informatiebijeenkomst over het sociaal domein vond plaats op 31 mei 2018. Dat is
ruim twee jaar geleden, en dat terwijl dit domein bijna 1/3e van de hele begroting beslaat. Het
CDA heeft daarom eerder al eens aangegeven behoefte te hebben aan een ‘benen-op-tafel’sessie’ over de jeugdzorg. We zien hier graag een proactieve actie op vanuit het college.
Door de diverse corona-maatregelen en de economische gevolgen daarvan voor bedrijven
en instellingen, krijgen (vaak juist de meest kwetsbare) inwoners te maken met verminderen
of wegvallen van arbeid en inkomen. Dit kan ondanks financiële ondersteuning vanuit de
Participatiewet, leiden tot een niet overbrugbare verlaging van het bestedingsniveau,
waardoor deze inwoners vervallen naar een situatie van verborgen armoede.
VRAAG 41: Is er inmiddels noodzaak om de preventieve maatregelen rondom preventieve
armoedebestrijding , bij deze groep inwoners, extra te gaan intensiveren?
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) biedt leningen die
consumenten en bedrijven kunnen gebruiken om hun wensen op het gebied van wonen te
realiseren. Het SVn helpt niet alleen starters maar kan bijvoorbeeld ook helpen bij ons doel
om iedereen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.
Met de blijverslening of verzilverlening kan de overwaarde van de eigen woning gebruikt
worden voor het treffen van maatregelen op het gebied van levensloopbestendigheid,
duurzaamheid en veiligheid.
VRAAG 42: Op welke manier zijn of worden er initiatieven genomen om iedereen prettig te
laten blijven wonen?
VRAAG 43: In hoeverre is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die het SVn biedt?
VRAAG 44: Hoe komt het dat de beloofde startersleningen niet terug te vinden zijn in de
begroting?
VRAAG 45: Is bekend dat een verzilverlening of stimuleringslening ook bedoeld is om
indirect starters te helpen?
Verduurzaming: Het SVn helpt de gemeente bij de energietransitie. Om flinke stappen te
kunnen maken richting een schoner en milieuvriendelijker klimaat zou een stimuleringslening
(voor het verduurzamen van een woning) of subsidiebudget (voor kleinschalige investeringen
die het energieverbruik verlagen) beschikbaar gesteld kunnen worden.
Vanaf 2021 is het mogelijk dat huizenbezitters uit buurten met een wijkaanpak voor
verduurzaming een EnergieBespaarHypotheek kunnen afsluiten, als zij niet in aanmerking
komen voor een reguliere financiering.
VRAAG 46: Wat doet onze gemeente om dergelijke stimuleringsmogelijkheden, subsidies,
bijdrages en compensatieregelingen te onderzoeken in hoeverre dit ten goede kan komen
aan de inwoners van onze gemeente.
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Programma F | Volksgezondheid en milieu
Hoewel de financiële effecten van de Corona crisis niet zijn doorgerekend in de begroting,
hangt hieraan ook een enorme ‘gezondheids’-component. Nog steeds zijn we niet af van het
vervelende virus en hebben we hiermee te maken in onze dagelijkse bezigheden. Het CDA
wil dan ook alle mensen die te maken hebben, of hebben gehad, met deze vervelende ziekte
een hart onder de riem steken. Aan de andere kant zorgen de na te leven
Coronamaatregelen ook voor eenzaamheid. Denk aan ouderen die veel te weinig sociale
contacten over de vloer krijgen. Werknemers die elke dag thuis werken en verder niemand
zien of spreken. De jeugd die elkaar niet mag opzoeken en haar bruisende energie en
creativiteit niet kwijt kan tijdens sport, festivals, concerten of uitgaan. Ook schoolomstandigheden zijn nog steeds niet optimaal.
VRAAG 47: Worden er initiatieven ontplooid om de Boekelse Coronaslachtoffers te
herdenken?
Het CDA heeft met belangstelling kennisgenomen van het voornemen om in 2021 middels
een nog vast te stellen gezondheidsbeleid een gezonde leefstijl en leefomgeving te
stimuleren. In 2018 lanceerde de Rijksoverheid het Nationaal Preventie Akkoord, dat
gesloten is met zo’n zeventig maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dit Nationaal
Preventie Akkoord biedt goede aanknopingspunten voor een nog op te stellen lokaal
gezondheidsbeleid, of liever Lokaal Preventie Akkoord. Wat het CDA betreft zou dit het best
tot stand kunnen komen in samenwerking met maatschappelijke organisaties, verenigingen
en bedrijven uit de gemeente Boekel.
VRAAG 48: Is dit ook de insteek die het college voorstaat? Op welke wijze denkt het college
hieraan vorm te geven?
Het college spreekt de ambitie uit om samen met de Boekelse huishoudens te werken naar
100% afvalscheiding in 2030. Het CDA vindt dat een mooi streven. Tegelijkertijd is het een
onvolledig streven. Naast het scheiden van afval, zou je ook kansen moeten benutten tot
afvalvermindering. In dit kader is in de raadsvergadering van 3 oktober 2019 een motie
aangenomen van DOP en CDA met als doel de hoeveelheid ongeadresseerd
reclamedrukwerk die inwoners ongevraagd in hun brievenbus krijgen, flink terug te brengen.
VRAAG 49: Hoe staat het met de uitvoering van deze motie?
In het uitvoeringsprogramma Kwaliteitsimpuls Buitengebied Boekel 2018-2022 stond
€65.000,- gereserveerd voor het versterken en robuuster maken van de EHS in de Groene
Ladder door de aanleg van 4.000 - 5.000 m2 nieuwe natuur.
VRAAG 50: Wat is de stand van zaken ten aanzien van dit project?
In programma C zijn wij al uitgebreid ingegaan op thema’s rondom het buitengebied.
Volksgezondheid en milieu zijn daarbij voor ons belangrijke uitgangspunten. De leefbaarheid
op het platteland is van essentieel belang voor onze inwoners en daarom maken wij ons
hard voor de vitalisering van ons buitengebied. Niemand is gebaat bij lege of vervallen
stallen die het landschap verschralen of zelfs gebruikt kunnen worden voor criminele
activiteiten. Waar we wél gebaat bij zijn, zijn creatieve invullingen door ondernemers,
innovatieve oplossingen die een steentje kunnen bijdragen aan milieuvraagstukken en de
volksgezondheid verbeteren. Dat soort initiatieven krijgen de steun van het CDA. Ook zijn wij
tevreden met de manier waarop het college het proces rondom De Elzen aanpakt. Een
college dat oog heeft voor verbetering van de volksgezondheid en de sociale cohesie binnen
het buurtschap wil versterken. Dat kan alleen met elkaar en dat zien we terug in de
werkwijze die het college hanteert.
Het CDA heeft eerder opgeroepen tot actualisatie van de geurkaarten. Bij geurkaarten zien
we dat in veel gevallen uitgegaan wordt van kaarten die niet meer actueel zijn. Dat geeft
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geen beeld van de huidige situatie. Het college geeft echter aan dat de geurkaarten
inmiddels geactualiseerd zijn.
VRAAG 51: Betekent dit dat alle geurkaarten nu recht doen aan de huidige situatie?
VRAAG 52: Zijn gestopte ondernemingen geen onderdeel meer van deze geurkaarten?
VRAAG 53: Hoe staat het met de verkeerssituatie rondom de scholen en de sporthal?
VRAAG 54: Waar valt te controleren hoe actueel de geurkaarten zijn en wanneer die (voor
een specifieke locatie) is geactualiseerd?

Algemeen Financiën
De financiële Begroting voor 2021 en verder zijn reëel sluitend. Daarmee heeft het college
een belangrijke pijler gezet, het gesloten bestuursakkoord verder ten uitvoer te brengen.
Een mooi resultaat.
In lijn met de wens van de gehele raad werden de OZB-tarieven van de gemeente Boekel
per 2020 gekoppeld aan de tarieven die het Rijk hanteert, gebaseerd op landelijke trends en
gemiddelden. Zodoende heft de gemeente haar belastingen voortaan op een meer
gebalanceerde en daarmee rechtvaardiger manier. De eerste effecten blijken uit deze
begroting.
De gemiddelde woonlasten per inwoner zijn naar een redelijk gemiddelde t.o.v. de
regiogemeenten teruggebracht.
Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt jaarlijks toe. Onduidelijk is in welke mate een
inwoner als eenpersoonhuishouden onterecht relatief meer betaald aan afvalstoffen en
rioolheffing dan een persoon uit een meeerpersoonshuishouding.
VRAAG 55: Is het gemiddelde bedrag woonlasten in 2020 van € 483,00 per inwoner te
splitsen in een gemiddelde voor een eenpersoonshuishouden en een gemiddelde per
persoon bij een meerpersoonshuishouden, zodat daarin keuzes gemaakt kunnen worden?
Uit de lijst van gemeenschappelijke regelingen blijkt dat veel samenwerkingsverbanden over
aanzienlijke Eigen Vermogens (reserves) beschikken en mogelijke risico’s vanuit de eigen
reserves op te vangen zijn.
Grootste risico’s zijn er bij m.n. de Veiligheidsregio Brabant Noord, vanwege de nieuwe
Europese deeltijdrichtlijnen voor brandweervrijwilligers.
VRAAG 56: In welke mate verwacht het college dat Gemeenschappelijke Regelingen de
kostenverhogingen a.g.v. coronamaatregelen vanaf 2021 en verder aan de gemeenten
zullen gaan doorrekenen?
VRAAG 57: Zijn er binnen het portefeuilleoverleg afspraken gemaakt over criteria en/of
voorwaarden t.a.v. extra tariefverhogingen of regels t.a.v. reservevorming?
Uit het overzicht financiële kengetallen blijkt voor de komende jaren een positief beeld.
In vergelijking met de begroting 2020 stijgt het vrije deel van het Eigen Vermogen met 0,45
mln, ondanks dat de financiële risico’s toenemen met 0,65 mln ten opzichte van 2020.
Deze laatste vanwege de onzekerheid door de verwachte herijking van het gemeentefonds,
waardoor m.n. de kleine gemeenten verwachten, gekort te gaan worden t.g.v. de grotere
gemeenten.
Het totale weerstandsvermogen geeft onze positieve financiële positie weer. Door de
aanwezigheid van voldoende reserves, kunnen we de verplichtingen en risico’s van de
diverse grote projecten goed aan. Zowel de reserves en de voorzieningen geven voor de
komende jaren een “rustig” beeld.
Tot slot grote waardering voor de wijze waarop de begroting 2021 helder en prettig leesbaar
is gepresenteerd. Het CDA ziet er weer naar uit dat het college zoals in afgelopen jaren,
onze inwoners met een aansprekende en beeldende presentatie in het Weekblad BoekelVenhorst, informeert over de financiële mogelijkheden in 2021.
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We bedanken het college, de ambtenaren en de andere raadsfracties voor de samenwerking
in het afgelopen jaar. Het CDA wenst het nieuwe college veel wijsheid toe met de
beantwoording van alle vragen.
Namens CDA Boekel-Venhorst,
Maria van den Broek
Robin Gruijters
Gea van Mensvoort
Marius Cornelissen
Tim Rooijackers
Peter van Lankvelt
Harm de Bruin
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Algemene beschouwing begroting 2021

11-okt-2020

In onzekere tijden neemt de behoefte aan zekerheid toe!
Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel,

Inleiding
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel bedankt het college en de organisatie voor het aanbieden
van een sluitende ‘Programma- en Productbegroting 2021’ met daarin opgenomen de
meerjarenramingen voor 2022 – 2024 overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV).
Gemeenschapsbelang heeft de begroting programmatisch beschouwd vanuit haar rol als
volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur.
De jaarlijkse begrotingsbehandeling is een belangrijk moment om stil te staan bij de doelstellingen van
de gemeente Boekel voor het komende jaar. De begroting en doelstellingen moeten passen binnen de
ambities en mogelijkheden in onze gemeente voor de drie kernen Boekel, Venhorst en Huize Padua.
Op basis van onze ervaring met betrekking tot de financiële cyclus en de onderbouwing vanuit het
college en ambtenaren hebben wij er vertrouwen in dat de aangeleverde gegevens op de juiste
manier zijn gepresenteerd, beoordeeld en de risico’s voldoende afgewogen. Het is dan aan de leden
van de raad, om dit te controleren en te beoordelen of de juiste prioriteiten zijn voorgelegd. De
uitgaven moeten in balans zijn met de inkomsten en daarbij moeten de lasten voor de inwoners in
overeenstemming zijn met de voorzieningen die beschikbaar zijn in onze gemeente.
Het jaar 2020 is door de impact van het coronavirus, een bewogen jaar voor onze inwoners en
gemeente. In de komende periode zullen de sociale, maatschappelijke, economische en financiële
gevolgen n.a.v. deze coronacrisis zichtbaar worden en daarop zullen wij dan ook bestuurlijk moeten
anticiperen. Er moet wat Gemeenschapsbelang betreft voldoende financiële ruimte zijn om de daaruit
voortvloeiende structurele en incidentele uitgaven op te vangen. Wij kijken daarom met belangstelling
uit naar de jaarrekening van 2020 wat in de financiële cyclus weergeeft hoe de feitelijke financiële
situatie is en in welke mate dit leidt tot bijsturing van de voorliggende begroting middels de
Voorjaarsnota 2021.
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel heeft de begroting 2021 daarom vooral programmatisch
beoordeeld. De financiële haalbaarheid van de ambities die buiten de uitvoering van de wet- en
regelgeving vallen, vinden we op dit moment opportunistisch gezien de vele onzekerheden. Hoewel in
tijden van onzekerheid de behoefte aan zekerheid toeneemt, realiseren wij ons dat deze op dit
moment op veel punten niet te geven is.
Hieronder onze reactie in eerste termijn.

Programma A Bestuur en ondersteuning en veiligheid
Gemeenschapsbelang wil dat de zelfstandigheid van onze gemeente behouden blijft. Een krachtig
lokaal bestuur is hierbij een belangrijke voorwaarde. Het samenspel, met ieders eigen
verantwoordelijkheid, tussen gemeenteraad, college van B&W en de ambtelijke organisatie is hierbij
van groot belang. De ondersteuning van de gemeenteraad door een zeer kundige griffier en een
betrokken burgemeester met bestuurskracht is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. In 2021 leggen
zowel burgemeester en griffier hun functie neer. Deze wisseling heeft in onze ogen ook effect op de
natuurlijke wijze waarop jarenlang het samenspel is ingevuld. In onze ogen zal dit bijna
‘vanzelfsprekende’ samenspel in de toekomst voor alle geledingen de nodige aandacht vragen.
Gemeente Boekel staat in de regio bekend als een eigenzinnige gemeente die de burger centraal stelt
en kritisch is op de uitvoering van de samenwerkingsverbanden. Leden van het College en
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ambtenaren vervullen hierbij een belangrijke rol. Door continuïteit van burgemeester, griffier,
secretaris, wethouders en een groot deel van de ambtenaren wordt het adagium “Bij alles wat we
doen vragen wij ons af wat heeft de burger er aan”, voorgeleefd. Gemeenschapsbelang ziet bij
discontinuïteit van ‘vaandeldragers” ook een risico bij het borgen van het alom geprezen “Boekels
model” Wij hebben de volgende vraag:
1. In Programma A missen we de beleidsmatige opgave hoe het College de bestuurskracht,
zelfstandigheid en het “Boekels model” wil borgen. Wij willen graag weten hoe het College
tegen dit risico aankijkt en wat zij nodig acht om dit te borgen.
Politiek heeft geen goed imago. De wijze hoe Tweede Kamerleden en landelijke partijen zich
positioneren straalt ook af op lokaal bestuur. Ook constateren we dat inwoners zich steeds minder
geroepen voelen zich publiekelijk uit te spreken en als volksvertegenwoordiger standpunten uit te
dragen. Dit fenomeen tekent zich niet alleen af in de gemeente Boekel maar het heeft voor onze
bestuurskracht en democratisch gehalte wel een groot impact. In Programma A missen we activiteiten
die er op gericht zijn om inwoners te motiveren/ stimuleren om als volksvertegenwoordiger bij te
dragen aan de instandhouding van voorzieningen, in te spelen op maatschappelijke trends en
behoeften en daarmee direct invloed uit te oefenen op hun woon-, werk- en leefomgeving.
Onze vraag:
2. Zou het College hiervoor activiteiten in Programma A willen opnemen?
3. Wat is de status van de jeugd-advies werkgroep?
Gemeenschapsbelang vindt dat de gemeente laagdrempelig moet zijn voor haar inwoners. Dit
betekent dat naast een goede dienstverlening aan het “loket” op het gemeentehuis ook de digitale
toegankelijkheid en informatievoorziening logisch en op begrijpelijke wijze te vinden moet zijn. Dit
omdat de trend is dat de dienstverlening meer digitaal gaat worden. Gemeenschapsbelang vindt dat
bij deze ontwikkeling inwoners actief betrokken moeten worden.
Vraag:
4. Heeft het College overwogen een ervaringsonderzoek te houden onder inwoners over de
huidige digitale dienstverlening en wijze van informatievoorziening?
5. Worden bij de ontwikkeling van de digitale dienstverlening bibliotheek De Lage Beemden,
Laaggeletterden, Vluchtelingenwerk, KBO, ondernemersvereniging, ZLTO en jeugdadviesraad
betrokken?

Programma B Verkeer en vervoer
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel onderschrijft de visie van het college waarin bereikbaarheid,
leefbaarheid, veiligheid en toekomstbestendig zijn genoemd als kernwaarden voor het programma
verkeer en vervoer. Voor Gemeenschapsbelang staat daarbij de verkeersveiligheid op nummer 1,
zeker nu de Randweg gerealiseerd gaat worden en er een volledig nieuwe infrastructuur ontstaat. De
gemeente is wat ons betreft verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de burgers over de
werkzaamheden en het voorzien van adviesroutes bij afsluitingen waarbij speciale aandacht moet zijn
voor de fietsers.
Daarnaast vindt Gemeenschapsbelang, zoals we dat vorig jaar ook hebben aangegeven, dat een
integraal verkeersplan en vervoersplan moet worden opgesteld waarbij inzichtelijk wordt gemaakt op
welke wijze we binnen de gemeente de verschillende verkeerstromen in de kernen Venhorst, Boekel
en Huize Padua willen ontsluiten en hoe daarbij op een veilige en adequate manier de verschillende
vervoersstromen en mobiliteitsvormen (auto, vrachtverkeer, openbaar vervoer, hulpdiensten, fiets,
wandelaars, landbouw verkeer) worden voorzien. Dit kan door het vaststellen van een gewenste
hoofdstructuur en worden uitgewerkt op basis van verkeersbewegingen, mede in relatie tot
voorzieningen zoals o.a. scholen, gezondheidscentra, sportparken, sporthal en het centrumgebied.
Als gevolg van het vaststellen van gebiedsvisie centrum, Randweg en nieuwbouw wijk de Burgt wordt
reactief een verkeersplan opgesteld. Dit is in onze optiek een te fragmentarische aanpak waardoor de
impact op leefbaarheid, grondbeslag, financiën en tijdelijke voorzieningen bij wegomleggingen etc.
onvoldoende in samenhang wordt beoordeeld. Gemeenschapsbelang is er geen voorstander van dat
wij per deelgebied hierover besluiten krijgen voorgelegd. Wij verzoeken het College om 1 masterplan
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op te stellen waarbij ook rekening wordt gehouden met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op het
gebied van wonen, werken en recreëren.
Wij hebben de volgende vragen:
6. Gaat het College een integraal verkeers- en vervoersplan (masterplan) opnemen in dit
Programma zodat we naast de maatschappelijke impact ook grip en zicht krijgen op de
ruimtelijke- en financiële consequenties en daar op kunnen sturen als gemeenteraad?
7. Worden de jaarcijfers van verkeersdoden, ziekenhuisopnames en blikschades hierbij
betrokken?
8. Heeft onze lokale partner Veilig Verkeer Nederland hierbij een actieve rol?
9. Hoe betrekt het College de inwoners bij dit Masterplan?
Goede bereikbaarheid en aansluiting op de regio vinden wij als Gemeenschapsbelang voor onze
inwoners van groot belang. Wij maken ons dan ook zorgen over het behoud van Openbaar Vervoer
n.a.v. signalen dat vervoersmaatschappijen vanwege Corona in financieel zwaar weer verkeren en
mogelijk genoodzaakt zijn te bezuinigen op lijnen en/of niet inschrijven voor de Concessie 2022.
10. Kent het College deze signalen? Zo ja, hoe wordt hierop geacteerd?
11. Welk risico ziet het College op de voorziening Openbaar Vervoer voor onze gemeente?
12. Wat zijn de resultaten van de Ritjes-app en welke ervaringen zijn er opgedaan voor wat betreft
toegevoegde waarde aangaande mobiliteit?
Op basis van de aangereikte beleidsindicatoren kunnen we geen oordeel geven over de staat van de
fietspaden. Niettemin horen we hierover veel ontevredenheid. Eerder heeft de raad een fietsronde
door de gemeente gedaan. Desondanks blijven er klachten bij ons komen.
Onze vragen hierbij zijn:
13. Heeft het College een analyse uitgevoerd m.b.t. de klachten aangaande fietspaden?
14. Zo ja, wat zijn hiervan de bevindingen?
15. Is het mogelijk om de oorzaken en problemen op te lossen binnen het bedrag wat is
opgenomen in voorliggende begroting?
Een onderhoudsproces bestaat grofweg uit de volgende processtappen: opdrachtverstrekking→
uitvoering → controle → oplevering. Gezien onvrede over het eindresultaat lijkt ons het van belang dat
het College grip heeft op de kwaliteit van deze processtappen zodat dit leidt tot een eindresultaat die
voldoet.
Vraag:
16. Is het College het met ons eens dat dit proces ge-audit moet worden en waar nodig,
verbeteren?
Programma C Economie & VHROSV
Gemeente Boekel heeft op basis van haar woonvisie een behoorlijke ambitie om voldoende
woonmogelijkheden te scheppen. Gemeenschapsbelang vindt het van essentieel belang om zowel
inwoners van onze gemeente een passende woonplek te bieden als ook mensen van buiten onze
gemeente die zich in de gemeente Boekel willen vestigen. Dat geldt ook voor ondernemers die zich
binnen onze gemeente willen vestigen en daarvoor een bedrijfskavel willen. Deze ambitie heeft direct
invloed op het Grondbedrijf en financiële verplichtingen die de gemeente aangaat. De vorige
economische crisis staat bij ons nog vers in het geheugen. Een crisis die er toe heeft geleid dat we op
het Grondbedrijf veel verlies hebben moeten incasseren. Gemeenschapsbelang wil voorkomen dat de
gemeente Boekel ooit nog in een dergelijke situatie terecht komt. Hiervoor heeft de gemeente, op ons
aandringen, beheersmaatregelen opgesteld zodat voorafgaand aan verwerving van grondposities een
reële risicoschatting kan worden gemaakt.
Ook op het gebied van wonen zien we allerlei maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen.
Bouwplan de Burgt, Dorpsmantel, RvR kavels aan de dorpsrand en in buurtschappen, ontwikkelplan
Landgoed Huize Padua, ruimtelijke ontwikkelingen op vrijkomende agrarische locaties en ambities op
het gebied van nieuwe Peeldorpjes in de regio. Ook binnen de kom zien we initiatieven bij burgers die
in hun “tuin” woningen kunnen bouwen wat in onze ogen beleidsmatig niet is afgehecht. Deze
ontwikkelingen hebben naast de lokale ruimtelijke impact ook invloed op woongenot en leefklimaat,
gebiedsontsluitingen, aanleg en onderhoud van nutsvoorzieningen en beschikbaarheid van welzijnsPagina 3 van 7

Algemene beschouwing begroting 2021

11-okt-2020

en zorgvoorzieningen. Gemeenschapsbelang pleit dan ook voor een onderlinge en programma
overstijgende samenhang zodat beleidsmatig grip is op de gevolgen van deze ruimtelijke
ontwikkelingen en ambities.
Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel heeft de volgende vragen over programma C:
17. Wil het College een masterplan opstellen voor de gemeente Boekel waarin we een
concretiseringslag maken op basis van de eerder vastgestelde structuurvisies in relatie tot de
genoemde ruimtelijke ontwikkelingen en gevolgen daarvan?
18. In Programma C wordt het ontwikkeling Landgoed Huize Padua niet genoemd. Wat is hiervan
de reden?
19. Heeft het College zicht op de tevredenheid bij burgers over de wijze hoe zij digitaal
vergunningen kunnen aanvragen?
Gemeenschapsbelang maakt zich zorgen over de mogelijkheden van starters om een woning te
kopen. Voor de leefbaarheid en vitaliteit van onze gemeenschappen is het behoud van jong
volwassenen en toekomstige gezinnen in onze kernen van wezenlijk belang. Vragen hierbij zijn:
20. Deelt het College onze zorg en wat zet ze hiervoor in?
21. Wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente als we, opnieuw, startersleningen
beschikbaar gaan stellen?
De agrarische sector is volop in ontwikkeling. Gemeenschapsbelang verwacht dat agrarisch
ondernemerschap op verschillende manieren zal worden ingevuld. Sommige bedrijven zullen zich
enkel blijven richten op de agrarische activiteiten, andere bedrijven zoeken daarnaast een aanvullend
verdienmodel en er zijn bedrijven die gaan stoppen en/of mogelijk overstappen naar geheel nieuw
verdienmodel. Het College heeft hier ondertussen een goed beeld van maar tot op heden heeft de
gemeenteraad nog niet concreet wat de wensen en behoeften zijn en welke impact dat heeft. Wij
willen hier meer zicht en grip op zodat we als gemeenteraad sturing kunnen geven aan deze
ontwikkelingen met passende ruimtelijke kaders en instrumenten zoals de uitvoeringsregeling RvR en
Vitaal Buitengebied Boekel. Om te voorkomen dat we de komende periode op basis van
“postzegelplannetjes” besluiten gaan nemen die al dan niet passen binnen het delegatiebesluit wil
Gemeenschapsbelang aan de hand van de eerder vastgestelde structuurvisie(s) toetsen hoe deze
ontwikkelingen zich verhouden met de eerder opgestelde structuurvisie(s) danwel welke
aanpassingen dit vraagt in ons omgevingsplan. Vraag:
22. Kan het College de raad hierin voorzien?
Verder willen we de initiatiefnemer in Venhorst ook via deze weg complimenteren voor de realisatie
van het Centrumplan in Venhorst. Een initiatief waarbij het risico volledig bij de initiatiefnemer ligt.
Naast dat dit de leefbaarheid en voorzieningen aanbod versterkt, draagt het er ook toe bij dat
Venhorst een aantrekkelijke kern blijft om in te wonen, werken en leven voor de huidige inwoners
maar ook voor mensen van buiten Venhorst die hier een woning kopen. Gemeenschapsbelang hoopt
dan ook dat deze initiatiefnemer de ambtelijke medewerking krijgt om - uitgaande van draagvlak
vanuit Venhorst – een passend initiatief te ontwikkelen op de locatie van kerk en pastorie.
De Coronacrisis heeft impact op detailhandel en andere lokale ondernemers. De een komt sterker uit
deze crisis terwijl de ander vecht voor zijn toekomst en behoudt van zijn onderneming, ondanks de
ondersteuningspakketten vanuit de Rijksoverheid. De gemeenteraad heeft voor wat betreft het
Centrum Boekel en realisatie Zuidwand raadsbesluiten genomen op basis van de destijds geldende
risico’s, kansen en bedreigingen matrix. Vragen:
23. Heeft het College op basis van de huidige en wellicht nieuwe feiten een actualisatie gedaan
op dit risico’s, kansen en bedreigingen dossier over de Zuidwand? En zo ja, wanner wordt de
gemeenteraad hierover geïnformeerd?
24. Kan het College onderbouwen waarom zij vindt dat de gereserveerde middelen binnen de
voorliggende begroting passend zijn?
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Programma D Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel erkent het belang van een ruim aanbod voor sport en
cultuur in onze gemeenschap. In onze kernen zijn vele vrijwilligers actief bij verenigingen en ook nu in
een tijd met strikte corona-maatregelen zet men zich in om de activiteiten door te laten gaan. Daar zijn
we trots op en hen dankbaar voor. In de coronacrisis is duidelijk geworden dat het niet kunnen sporten
of samenzijn een grote impact heeft op het welzijn en de gezondheid van de inwoners. In een tijd met
grote zorgen is ontspanning noodzakelijk. Gemeenschapsbelang vindt het essentieel om het huidige
aanbod te behouden en daarom de sport- en cultuurverenigingen, die het zwaar hebben door de
(financiële) gevolgen van de coronacrisis, indien nodig aanvullend te ondersteunen op de bijdragen
vanuit het Rijk en eventueel provincie.
Onze gemeente is aantrekkelijk voor (jonge) gezinnen mede door voldoende keuze in het
basisonderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie. Deze keuzemogelijkheden moeten in onze
kernen dan ook behouden blijven. Voorzieningen op het gebied van onderwijs en educatie zijn
kwalitatief goed ingevuld en toekomstbestendig.
Gemeenschapsbelang juicht ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme toe. Het aantal
bed & breakfast gelegenheden zijn toegenomen en nemen nog steeds toe. Gemeenschapsbelang ziet
graag dat binnen onze gemeente als aanvulling op regionaal aanbod initiatieven ontwikkeld worden of
mogelijk worden gemaakt waardoor toeristen niet enkel er zijn om te overnachten en/of doorheen te
fietsen of wandelen, maar dat er ook trekpleisters zijn die mensen naar de gemeente Boekel trekken.
Denk bijvoorbeeld aan een bezoekerscentrum over de Peelrandbreuk met bijbehorende activiteiten
waardoor bezoekers langer in onze gemeente verblijven. Tot op heden is Geopark Peelrandbreuk een
abstract proces. Vragen:
25. Wanneer kunnen we een hieromtrent een uitvoeringsprogramma verwachten?
26. Is dit uitvoeringsprogramma in voorliggende begroting voorzien?
27. Zijn er op dit moment ontwikkelingen op het Boekels Ven die de verblijfskwaliteit van toeristen
en recreanten versterken?
28. Deelt het College onze visie om de verblijfsduur van toeristen binnen onze gemeente te
vergroten en wat zet zij hiervoor in?

Programma E Sociaal domein
Gemeenschapsbelang vindt dat alle burgers in de leeftijd van -1 tot 100+ jaar bij de gemeente terecht
moeten kunnen voor hun ondersteuningsvragen op het gebied van zelfredzaamheid en
bestaanszekerheid. Wij constateren dat het de gemeente tot op heden goed lukt om grip te houden op
de uitgaven en dat er beleidsmatig en met vooruitziende blik prima wordt ingespeeld op de
veranderende en toenemende vragen met een hoge waarderingsscore van de gebruikers. Ook voor
de gemeente Boekel is het sociaal domein een van de grootste uitgavenposten.
Gemeenschapsbelang is verheugd te constateren dat het de gemeente sinds de invoering van de
Wmo, jeugd- en participatiewet, lukt om de ondersteuningsvragen in te vullen binnen het beschikbare
budget en zelfs middelen over te houden.
De Coronacrisis heeft er voor gezorgd dat veel kwetsbare inwoners in isolement hebben geleefd.
Ondanks de hartverwarmende initiatieven, inzet van het Dorpsteam en alle welzijnsvoorzieningen
hebben we niet kunnen voorkomen dat mensen eenzaamheid hebben ervaren en de druk op
mantelzorgers is toegenomen. Iedere inwoner heeft in meer of mindere mate de gevolgen van de
Coronacrisis ervaren. Denk aan rouwverwerking, eenzaamheid, zorgmijding, uitstel behandelingen en
therapie en bestaanszekerheid. Gevolgen die zich op termijn zullen vertalen in mogelijke hulp- en
ondersteuningsvragen. Om gezondheids- en welzijnsproblemen te voorkomen is preventie en
vroegsignalering van groot belang. Gemeenschapsbelang is groot voorstander dat hiervoor een
impactanalyse wordt uitgevoerd met daarin de signalen van het Dorpsteam, huisartsen, GGZ, GGD,
KBO en zorgaanbieders om inzicht te krijgen wat de sociaal- maatschappelijke gevolgen zijn en hoe
hier lokaal beleid op moet worden ingezet. Wij staan op het standpunt dat als begrootte middelen in
het Sociaal Domein niet toereikend zijn, aanspraak gedaan kan worden- zoals eerder door de
gemeenteraad is toegezegd- op de Algemene reserve. Vragen:
29. Is het College voornemens zo’n impactanalyse uit te voeren?
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30. Als dit al is opgepakt, wanneer kunnen we hierover een voorstel verwachten?
De gemeenteraad heeft het armoedebeleid vastgesteld. In het kader van voorliggende begroting wil
Gemeenschapsbelang weten of dit beleid effectief is. Vragen:
31. In hoeverre is al uitvoering gegeven aan dit armoedebeleid?
32. Worden we hierover nog verder geïnformeerd?

Programma F Volksgezondheid en milieu
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel streeft naar een gezond woon- en leefklimaat voor de
burgers in Boekel, Venhorst en Huize Padua. Door ontwikkelingen in het verleden zoals op De Elzen
is er een onwenselijke situatie ontstaan en op dit moment wordt er intensief gewerkt aan een
passende oplossing voor de buurtbewoners en de agrarische bedrijven welke wij van harte
ondersteunen. Wij geven de prioriteit aan de gezondheid boven de economische belangen in de
keuzes die wij moeten maken.
Een gezond woon- en leefklimaat bestaat wat ons betreft uit een goede luchtkwaliteit, groene en
natuurlijke leefomgeving die onderhouden, schoon en veilig is met een goede bodemkwaliteit en
bescherming van ons drinkwater. Dit zijn publieke taken die de gemeente, in samenspraak met Rijk,
Provincie en Waterschap moet voorzien en faciliteren. Het is bewezen dat al deze aspecten van
invloed zijn op het welbevinden, gezondheid en vitaliteit van ieder individu. Daarnaast ondersteunt
Gemeenschapsbelang het gezondheidsbeleid van de gemeente Boekel dat zich vooral richt op de
publieke gezondheid waarbij de GGD een belangrijke uitvoeringstaak heeft.
Gemeenschapsbelang constateert dat de gemeente steeds meer mogelijkheden heeft en krijgt om
instrumenten in te zetten om op gemeenteniveau beleid te maken om de kwaliteit van de
leefomgeving te verbeteren. Hierbij wordt de gemeente steeds vaker door burgers op deze
verantwoordelijkheid aangesproken. Ondanks dat wij constateren dat het College zaken op dit punt
actief oppakt en daarbij ook regionale samenwerking zoekt, heeft Gemeenschapsbelang de volgende
vragen:
33. Wanneer komt het College met een aanpak voor wat betreft invulling “Schone luchtakkoord”?
34. Is het College het met ons eens dat er in de gemeente Boekel een luchtmeetpunt moet komen
als onderdeel van het landelijke netwerk
35. Is het College bereidt om de geurgebiedsvisie van 2012 te evalueren op basis van de actuele
geursituatie binnen de gemeente Boekel.
36. Is het College bereidt om met een bestemmingsplanprocedure de achtergrondbelasting op
gebiedsniveau binnen de hele gemeente vast te stellen?
37. Is het College bereidt om voor de hele gemeente Boekel de flexibiliteitsbepaling buiten
werking te stellen?
38. Is het College bereidt om als de Crisis – en herstelwet het toelaat met onmiddellijke ingang de
50% regeling voor wat betreft de voorgrondbelasting buiten werking te stellen?
Boom- en bermonderhoud
Gemeenschapsbelang heeft afgelopen jaar veel klachten en opmerkingen ontvangen over boom- en
bermonderhoud. Tot op heden missen we een beleidsplan bomenonderhoud op basis waarvan we
kunnen beoordelen hoeveel middelen nodig zijn om tot een kwalitatief niveau te komen en waarmee
het achterstallig onderhoud wordt opgelost en een toekomstbestendig onderhoudsplan met
bijbehorende financiële middelen ligt. Ook heeft Gemeenschapsbelang eerder gevraagd aandacht te
hebben voor de biodiversiteit in relatie tot bermonderhoud en deze seizoens-gericht in te vullen. Op
basis van signalen en klachten van inwoners merken we dat hierover ontevredenheid heerst. Wij
vinden dat hieraan meer prioriteit moet worden gegeven en daarvoor financiële middelen binnen de
begroting danwel eenmalig uit de algemene reserve beschikbaar moet worden gesteld om
achterstallig onderhoud in te halen op te pakken. Vragen:
39. Wanneer kunnen we een beleidsplan boomonderhoud ontvangen?
40. Kan het College inzichtelijk maken wat financieel en aan randvoorwaarden nodig is om boomen bermonderhoud kwalitatief te borgen?
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Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel wil actief aan de slag met de aanpak om CO2 uitstoot te
reduceren. Dit is van belang voor nu maar juist ook voor de toekomstige generaties zodat zij ook
kunnen wonen, werken en leven in een gezonde duurzame omgeving. Er moet voldoende aandacht
zijn voor het behoud van de natuur en de balans met hernieuwbare energie. In de aanpak van de RES
en de warmtetransities staan strakke deadlines die ons opgelegd zijn waarbij we afhankelijk zijn van
de innovatie op hernieuwbare energie en de overgang naar alternatieve warmtebronnen voor de
bebouwde omgeving. In de aanpak naar een energie neutrale toekomst in 2050 geeft het rijk aan dat
er voldoende draagvlak moet zijn bij de burgers voor de aanpak van de CO2-reductie,
Gemeenschapsbeleng onderschrijft deze visie, maar zet vraagtekens bij de uitvoering wanneer
burgers min of meer gedwongen worden om dure maatregelen te treffen waarvan de functionaliteit en
haalbaarheid niet bewezen zijn. Zo hebben wij ook onze bedenkingen bij de warmtetransitie vanuit het
Rijk en de prioriteit die hier aan gesteld wordt. Wellicht hebben wij vanwege de innovatie op het
gebied van waterstof de gasleidingen en infrastructuur later nog nodig als alternatief voor aardgas. Er
zijn een heleboel zaken onzeker en de huidige ontwikkelingen laten zien dat de infrastructuur de
energieopbrengst van zonnepanelen uit weides en daken niet kan verwerken. Toch verwachten wij
dat, mits voldoende gesteund door de overheid, er op middellange termijn nieuwe alternatieven
beschikbaar komen voor de huidige knelpunten in hernieuwbare energie en alternatieve
warmtebronnen. Tot die tijd willen wij vooral ook inzetten op het onnodig verspillen van energie, dat
wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Deze aanpak is ook als opdracht meegegeven in
het plan van de regionale energie strategie. Dit plan met de concrete aanpak zal in 2021 aan de raad
voorgelegd worden. Wij wachten de uitwerking af en zullen deze ook toetsen aan de kernwaarden van
Gemeenschapsbelang waarbij ook haalbaarheid en draagvlak belangrijke uitgangspunten zijn.
Vragen:
41. De uitvoering van de RES en warmtetransitie zijn niet opgenomen in de begroting, zelfs niet
als PM post, waarom niet?
42. Wij gaan ervan uit dat het college bekend is met de huidige problematiek van het terug
leveren van energie op het elektriciteitsnetwerk. Welke impact heeft dit op de te behalen
planning?
43. Kunnen wij verwachten dat de uitvoering van de plannen die in 2021 m.b.t. de RES en de
warmtetransitie volgend jaar in de begroting verwerkt zijn?
44. Is het college bereidt te investeren in een isolatieprogramma van de gemeente Boekel voor de
bebouwde omgeving?

Financiële situatie
Volgens het gemeenschappelijk financieel toezichtskader 2020 van de provincie wat betrekking heeft
op het weerstandsvermogen is het waarderingscijfer uitstekend. Dat betekent dat de uitvoering van de
kerntaken van de gemeente Boekel niet onder druk staat en het vermogen van voldoende omvang is
om risico’s zoals nu bekend zijn te kunnen bekostigen. Gemeenschapsbelang vindt dit ook een
uitstekend vertrekpunt maar zoals eerder al verwoord zijn er nog een heleboel zaken onzeker en wij
zullen dan ook kritisch blijven op de financiële haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen.
We constateren dat we voldoende vlees op de botten hebben om incidentele uitgaven van de
coronacrisis te bekostigen en vinden het dan ook niet noodzakelijk om hiervoor nu een aparte pot voor
te reserveren. We concluderen dat een substantieel deel van de langlopende leningen een directe
relatie hebben met de grondexploitatie. Gemeenschapsbelang heeft de volgende vragen over de
financiële situatie:
45. Verschuiving in de plannen van 30 woningen van het centrumplan van 2021 naar 2022 lijken
weinig impact te hebben op de begroting, kan het College dit onderbouwen?
Tot zover in eerste termijn, met dank aan iedereen die ons afgelopen jaar heeft ondersteund bij de
uitvoering van ons raads- en commissiewerk.
Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
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Betreft: Algemene Beschouwingen begroting 2021

Geacht college,
De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en
Productbegroting 2021.
Met deze algemene beschouwingen nemen wij het college en de ambtenaren mee in de visie van
VVD Boekel-Venhorst op de begroting van 2021. De opbouw is gelijk aan de opbouw van de
begroting, per programma volgt onze visie, aangevuld met een beschouwing op lastenverzwaring en
het grondbedrijf.
Ook dit jaar kiest de VVD ervoor om met een politieke beschouwing te reageren, detailvragen laten
we zo veel als mogelijk achterwege of stellen we op een andere wijze. Deze keuze is gebaseerd op
onze overtuiging dat de cijfermatige begroting correct is aangeleverd en heeft de wijze waarop de
informele bijeenkomst over de Programma- en Productbegroting 2021 heeft plaatsgevonden
daaraan bijgedragen.
De VVD Boekel-Venhorst is tevreden dat er op deze wijze invulling is gegeven aan de voor ons
belangrijkste uitgangspunten; Vertrouwen – Transparantie en een sluitende meerjarenbegroting.
Wij hechten grote waarde aan een open en vooral openhartige samenwerking. Vanuit deze visie
willen wij onze waardering uitspreken voor de ondersteuning die de VVD Boekel-Venhorst krijgt van
uw gemeentelijke ambtenaren.
De algemene beschouwingen zijn tot stand gekomen mede dankzij de input van alle achterban- en
burgerleden van de VVD Boekel-Venhorst
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Programma A – Bestuur en ondersteuning & veiligheid
De VVD waardeert het uitgangspunt van het college ten zeerste om in 2021 de inwoners van Boekel
te activeren en zo onafhankelijk mogelijk te maken van de (gemeentelijke) overheid, door de
verantwoordelijkheid voor de fysieke en sociale leefomgeving zoveel als mogelijk, op een
verantwoorde manier bij de inwoners te laten. De uitdagingen voor de nabije en verre toekomst zijn
in deze groot te noemen. Denkende aan bijvoorbeeld de energietransitie is het van belang dat de
inwoners van onze gemeente gedurende het gehele proces actief betrokken zijn/worden. Onze
gemeente kent geen wijk of dorpsraden en dus rijst de vraag hoe de gemeente dergelijke
inspraakorganen denkt te activeren en te ondersteunen? (1)
VVD Boekel Venhorst onderkent het probleem van de onbekende financiële effecten van Corona op
de begroting 2021. Zeker nu ook Corona Nederland opnieuw in haar greep lijkt te hebben kunnen de
financiële effecten doorlopen tot ver in 2021. Wij achten het van groot belang dat de gemeenteraad
maandelijks of zoveel eerder of vaker dan nodig geïnformeerd wordt over de financiële effecten van
Corona en de effecten op het uitvoeren van de plannen vastgelegd in de begroting 2021. Is het
college van zins om op deze manier de gemeenteraad te informeren? (2)
Overigens zijn we tevreden met de reëel sluitende meerjarenbegroting. Deze tevredenheid willen we
wel zetten tegenover de opgave voor het college om met grote zorgvuldigheid naar de
vermogenspositie te blijven kijken. (3) Hoe denkt het college deze zorgvuldigheid wat betreft de
vermogenspositie vorm te geven?
Voor de komende jaren varieert de personeelsformatie tussen de 50 en 55 FTE in de
meerjarenbegroting. Toe- en/of afname van gemeentelijke taken kan leiden tot bijstelling van de
personeelsformatie. Daar waar in 2019 en begin 2020 de economie nog aantrok, gecombineerd met
de in het collegeakkoord geformuleerde ambities, is er momenteel sprake van een forse recessie.
Hoe denkt het college invulling te geven, in relatie tot de personeelsformatie, aan de uitdaging om de
eerder genoemde ambities te verwezenlijken in economisch mindere tijden? (4)

Programma B – Verkeer en vervoer
Corona laat ons inzien dat onze samenleving anders ingericht moet en kan worden. Veel werknemers
hebben het afgelopen halfjaar thuis gewerkt en werkgevers hebben dit thuiswerken omarmt. Het is
niet ondenkbaar dat veel werknemers daar waar het kan ook in de toekomst thuis blijven werken.
Spreiding van werktijden is dan evident en resulteert in een afnemende druk op het openbaar
vervoer. Ook de enorme filedruk kan daarmee beïnvloed worden. Toch zullen werknemers met
regelmaat naar hun werklocatie moeten reizen. Deze mogelijke bijkomende effecten van Corona
noodzaakt onze gemeente zorg te dragen voor een goede en vooral snelle ontsluiting op het
provinciale en het landelijke wegennet. Als VVD Boekel - Venhorst achten wij het noodzakelijk dat
naast deze snelle ontsluiting ook een adequate oplossing wordt gevonden voor onze inwoners die
voor hun woon-werkverkeer aangewezen zijn op openbaar vervoer, zeker ook in relatie tot de
verwachte bevolkingsgroei van Boekel. Hoe denkt het college invulling te geven aan vooral de
adequate alternatieven die naast de piekvraag van het OV nodig zijn? (5)
Ook de ontsluiting van de N-605 op de N-264 baart de VVD Boekel Venhorst zorgen. Wij roepen het
college op constructief in overleg te gaan met de gemeente Uden (Maashorst) ter voorkoming van
een tijdrovende oplossing voor de inwoners van onze gemeente. (6) Elke ochtend en elke middag
ervaren onze automobilisten immers de druk op de N-264.
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Inmiddels beginnen de contouren van de Randweg duidelijk zichtbaar te worden in het Boekelse
landschap. In uw begroting 2021 staat beschreven (pagina 37) dat er momenteel geen kosten buiten
de projectscope in beeld zijn. Is dit nog steeds het geval en hoe kan de gemeente eventueel bijsturen
bij mogelijke ontstane extra kosten? (7)

Programma C – Economie & VHROSV
Met een krimpende agrarische sector en een dienovereenkomstige afname van werkgelegenheid
binnen deze sector is onze vraag hoe het college denkt de werkgelegenheid binnen onze gemeente
te transformeren naar een hoogwaardige en innovatieve werkgelegenheid? (8)
Met de te verwachten sterke groei van onze gemeente qua inwonersaantallen tot 2038 is het van
groot belang dat ook startende ondernemers binnen de hoogwaardige en innovatieve sectoren actief
ondersteund worden. Bedrijfsterreinen in Boekel en Venhorst dienen dan ook geschikt en ingericht
te zijn op deze ontwikkelingen. Als VVD Boekel-Venhorst maken wij ons zorgen om de beperkte
beschikbaarheid van ruimte op industrieterreinen om de vraag van ondernemers te honoreren. Wij
vragen het college aan te geven op welke wijze zij het tekort aan bedrijfsterreinen op korte termijn
denkt op te lossen? (9) Binding binnen en met onze gemeente is daarbij van groot belang. Integraal
ligt hier de relatie naar woningbouw en onderwijs. Woningbouw en realiseerbare plannen en vooral
geen postzegel plannen zijn dan ook essentieel. De Burgt is een nieuwe locatie. Jonge mensen willen
betaalbaar wonen en de mogelijkheid hebben ook een gezin te stichten. Om deze jongeren een
perspectief te bieden is ook passend onderwijs noodzakelijk. Onderwijs dat de zintuigen prikkelt en
uitdaagt nieuwe dingen te ontwikkelen en te maken.
In de begroting geeft het college aan veel van deze onderwerpen in de uitvoeringsplannen voor 2021
te hebben opgenomen.
De financiële positie van onze gemeente is zorgelijk. Ook al geeft het college aan dat de dekking van
deze plannen geborgd is in de begroting van 2021. De VVD Boekel-Venhorst acht prioritering van
deze plannen noodzakelijk. Dit in de overtuiging dat alles niet mogelijk zal zijn en de risico’s bij
financiële investeringen tot een minimum beperkt moeten worden. Met andere woorden alleen
investeren in haalbare plannen en ideeën.
Als VVD Boekel-Venhorst vragen wij het college in nauw overleg met de gemeenteraad de
prioritering van de plannen vast stellen. (10) Hierbij achten wij het noodzakelijk dat het
Coalitieakkoord Nieuwe Energie leidend zal zijn.
Afgelopen jaren zijn er veel initiatieven vanuit het college ondernomen om een integraal
gebiedsproces vorm te geven om te komen tot een goed woon-en leefklimaat in buurtschap De
Elzen. Het is van belang dat burgers van Boekel klachten inzake stank effectief kunnen melden en
deze klachten ook serieus worden genomen. Welke mogelijkheden ziet het college om deze
meldingen beter te laten plaatsvinden, te monitoren en af te handelen? (11)

Programma D – Onderwijs & sport, cultuur en recreatie
Als VVD Boekel Venhorst hechten wij veel waarde aan goed en passend onderwijs. VVD Boekel –
Venhorst is dan ook zeer tevreden over de nieuwe onderwijsvoorziening en de centralisatie van de
locatie, gekoppeld met een veilige verkeersroute van en naar school. Het hebben van goede
sportfaciliteiten, het bieden van cultuur en het zorgdragen voor goede en passende recreatie zijn
essentieel voor het leefbaar houden van onze gemeente.
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Onze gemeente beschikt over een veelheid van sportvoorzieningen. Iedereen die wil, kan sporten.
Jong en oud zijn dan ook actief in zowel de binnen als de buitensport. Het sporten vraagt een grote
en enthousiaste inzet van vrijwilligers en van bestuurders. De Corona crisis heeft gelijktijdig een
groot aantal beperkingen opgelegd aan bezoekers van sportevenementen en ook aan het gebruik
van de sportfaciliteiten. Sommige sportverenigingen geven aan in financiële problemen te geraken
door het wegvallen van neveninkomsten. Inkomsten die vaak gegenereerd worden door kantines.
De VVD Boekel-Venhorst onderkent de zorgen van de sportverenigingen. Wij achten het van groot
belang dat onze jongeren kunnen blijven sporten. Het vastgestelde accommodatie beleid en de
daaraan gekoppelde subsidiëring per sportend jeugdlid moet een voldoende waarborg zijn voor de
instandhouding. Daar waar door de opgelegde Coronamaatregelen sportclubs in de problemen
komen met het betalen van hun huur, wij denken dan aan de gebruikers van de sporthal de Burgt,
vraagt om een passende oplossing. De VVD Boekel-Venhorst vraagt het college hier aandacht voor te
hebben en daar waar nodig met voorstellen te komen. (12) Wij merken op dat sportverenigingen ook
een eigen verantwoordelijkheid hebben en passende activiteiten kunnen en moeten ontwikkelen om
deze crisis te doorstaan.
De VVD Boekel-Venhorst maakt zich zorgen omtrent het gebruik van drugs en alcohol onder
minderjarigen. Wij hechten grote waarde aan het bieden van een gezonde leefomgeving voor onze
jongeren. Door het bieden van voldoende ruimte en mogelijkheden om te sporten en te ontspannen
zowel overdag als zeker ook in de avonduren kunnen wij voorkomen dat een verkeerde vlucht
gemaakt wordt. Herkent het college deze problematiek en welke rol ziet zij voor zich als het gaat om
het bestrijden van deze problematiek? (13)

Programma E – Sociaal domein
Ten aanzien van het dorpsteam past een positief geluid vanuit de VVD fractie. Het dorpsteam vervult
een spilfunctie en vormt daarmee de ideale toegang tot het sociale domein. Mensen helpen en
begeleiden die in hun dagelijkse leven moeite hebben met alle regels en wetten. Boekel maakt
gebruik van verschillende regionaal afgestemde diensten, denk hierbij aan de bijstand maar ook aan
stichting leergeld. Kinderen in onze gemeente mogen en kunnen niet de gevolgen dragen van
armoede. Onze gemeente is een voortvarende gemeente met een ideële doelstelling. Een
toegangsloket is daarvoor een absolute voorwaarde. Stille armoede komt vaak voort uit schaamte.
De VVD Boekel-Venhorst vraagt om de hulp rondom armoede bestrijding te concentreren op 1
locatie. En hierbij aandacht te hebben voor de toegankelijkheid en vooral de privacy van de cliënten.
Graag vernemen wij hoe het college invulling geeft aan deze 1 loket functie. (14)
De VVD Boekel – Venhorst acht het van zeer groot belang dat een goed functionerende en goed
geoutilleerde Adviesraad Sociaal Domein een plek heeft binnen de wettelijk verplichte
inspraakregeling van onze inwoners. Kunt U aangeven in hoeverre de Adviesraad momenteel is
ingericht om aan deze bijzondere zware taak te voldoen? (15)
Bij de VVD Boekel -Venhorst blijven zorgen aanwezig over de toenemende, stijgende zorgkosten en
de daardoor steeds groeiende budgetten als het de jeugdzorg betreft. Daar waar de initiële
doelstelling was kinderen zoveel als mogelijk in de eigen omgeving , lees thuis, op te vangen en dus
binnen de eerstelijns zorg, lijkt hier dat deze systematiek onvoldoende effectief is. Ook de wijze
waarmee binnen de regio zorg wordt ingekocht is zorgelijk te noemen. Waarbij mogelijk de lumpsum
financiering heeft toe bijgedragen. Kan het college aangeven in hoeverre de nieuwe
inkoopsystematiek betreffende de Jeugdhulp deze zorgen kan wegnemen? (16) Immers, er blijft
sprake van een open eindregeling waardoor afrekening blijft plaatsvinden op basis van daadwerkelijk
zorgverbruik.
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Jaarlijks ontvangt de gemeente via het gemeentefonds vanuit het Rijk budget voor de WMO. Er zijn
een aantal risico’s te noemen die zouden kunnen leiden tot verlaging van dat budget. Een daarvan is
het openstellen voor GGZ cliënten die doorstromen van de WMO naar de WLZ. Voor minima die in
de WLZ terecht komen kan dit leiden tot een verhoging in kosten vanuit de bijzondere bijstand,
wegens hogere eigen bijdrage in de WLZ. Hoe denkt het college deze risico’s voor onze burgers te
kunnen beperken? (17)
De Coronacrisis heeft ook invloed als het gaat om het budget voor de bijstandsuitkeringen (BUIG). Er
blijken meer aanvragen te zijn voor levensonderhoud. Daar waar in 2019 nog een daling merkbaar
was in het klantenbestand, is er nu mogelijk sprake van een verwachte stijging. Kunt U aangeven of
er sprake is van een stijging en hoe het college denkt om te gaan met de verwachting dat BUIG
ontoereikend zal zijn in 2021? (18)

Programma F – Volksgezondheid en milieu
Boekel groeit en dat biedt volop kansen en mogelijkheden. Echter een focus op het terugdringen van
de uitstoot van CO2 en stikstof geldt ook voor onze gemeente. De gemeente Boekel is van oudsher
een agrarische gemeente en biedt als zodanig veel werkgelegenheid. Een goede reden om als Boekel
trots te zijn op onze agrariërs!
Als VVD Boekel-Venhorst zijn wij verheugd over de voorstellen en het aanpassen van de OU grenzen
voor de Elzen. Het is dan des te opmerkelijker dat voor de nieuwe wijken de geurgrenzen niet
aangepast zijn en hiervoor ‘outdated’ data worden gebruikt. Om een voorbeeld te noemen; Donk 2
en de Run zijn nieuwe wijken. De bufferzone tussen de voorgrond en de achtergrondbelasting ligt
hier op 7 OU. Daarmee ervaren de woningen op het grensvlak veelvuldig stankoverlast. Als VVD
Boekel-Venhorst vinden wij het van groot belang dat onze agrarische sector zich op een goede en
gezonde manier kan blijven ontwikkelen. Ook zijn wij ons bewust van de gewijzigde wet en
regelgeving waardoor de uitstootnormen voor sommige bedrijven niet gehaald worden en
aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit alles laat onverlet dat de bewoners van onze wijken recht hebben
op een fijne geurvrije en emissievrije woonomgeving. VVD Boekel-Venhorst vraagt het college de
geurlijnen door onze gemeente te actualiseren en hierbij tevens rekening te houden met de nieuw te
ontwikkelen woonwijk De Burgt. (19) Ook vragen wij daar waar de vastgestelde normen
overschreden worden in goed overleg met de betrokken agrariërs en bewoners te werken naar een
oplossing. (20)
Het Klimaatakkoord werpt inmiddels zijn schaduw vooruit op gemeentes en hun inwoners. Er ligt
inmiddels een bod daar waar het RES betreft. Besparingen en inzet op zonne-energie zijn in deze
elementen waar Gemeente Boekel op inzet. Kan het college inmiddels aangeven wat dit bod voor
kosten-batenanalyse oplevert voor de Boekelse burger? (21)
Momenteel zijn er problemen met de terug levering van zonne-energie door capaciteitsproblemen
van het net. Wat voor gevolgen heeft dit voor bijvoorbeeld het aanleggen van zonnepanelen op
nieuwbouwwoningen en het bod van de gemeente Boekel inzake RES? (22)
In 2021 krijgen het Duurzaamheidsplan en de TVW een gezicht. De VVD fractie erkent dat er
uitdagingen liggen daar waar het inzet op duurzaamheid en de energietransitie betreft. De VVD
fractie maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de plannen die hieruit als vanzelf gaan
ontstaan, omdat de uitkomst hiervan vanuit het Rijk immers vastgelegd zijn. Is het college het met de
VVD Boekel – Venhorst eens dat in het Duurzaamheidsplan een prominente plek ingeruimd dient te
worden in de uitgangspunten van het plan daar waar het de kosten en baten betreft? (23) Ten
aanzien van de TVW maakt de VVD fractie zich zorgen over het programma Aardgasvrije Wijken met
name daar waar het al bestaande woningen betreft en de snel naderende inspanningen die verricht
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moeten gaan worden om de afspraken te behalen die voor 2030 zijn benoemd. Kan het college in
deze aangeven hoe de zogenaamde Woonlastenneutraliteit gewaarborgd kan blijven voor de
bewoners van Boekel? (24)

Lastenverzwaringen.
De VVD Boekel-Venhorst maakt zich zorgen over de steeds verdere stijging van de woonlasten. De
schaarste op de woningmarkt drijft de verkoopprijs voor zowel bestaande als mede nieuwbouw
woningen op. Het directe gevolg hiervan is merkbaar binnen de WOZ waarde en een gemiddelde
stijging van 30.000 Euro is dan ook geen uitzondering. Onze gemeente behoort nog steeds tot de top
van de WOZ zwaarte voor onze inwoners. Met 112%, ruim 12 % boven de norm is duidelijk dat een
verdere stijging van de woonlasten onverantwoord is. In de meerjarenbegroting wordt terecht
verwezen naar het coalitieakkoord van 2018 en de daarin overeengekomen verantwoorde jaarlijkse
stijging. Bij dit akkoord is de enorme stijging van de woningwaarde buiten beschouwing gebleven. Als
VVD Boekel-Venhorst achten wij een zeer terughoudend beleid noodzakelijk om de kosten voor onze
burgers niet verder te laten stijgen. Niet alle burgers hebben geprofiteerd van loon en
inkomensstijgingen. Hoe denkt het college gevolg te geven aan een verdere beperking van de
woonlasten stijging. (25)

Grondbedrijf
Als laatste moet de VVD fractie nog iets zeggen over het grondbedrijf. Wat de VVD bedoeld is dat er
een probleem is met het verwerven van de gronden voor fase 1 in De Burgt en dat er nu veel geld zit
in grond die voorlopig niet te exploiteren is. Dat grond, in uitbreidingsplan De Burgt, die beschikbaar
komt in eerste instantie aangeboden moet worden aan de gemeente, noodzaakt tot investeringen
die pas na lange tijd rendabel gemaakt kunnen worden. Met de doelstelling dat Boekel wil groeien en
er concrete vraag is naar bouwgrond kan een verdere toename van schulden binnen het grondbedrijf
verantwoord zijn. Zeker met de huidige lage rentestand. De gemeente zou dan ook met een duidelijk
en vastomlijnd plan naar de gemeenteraad moeten komen en deze zou dan het College kunnen
mandateren hierin verdere stappen te ondernemen. Kan het college aangeven of dit een reële optie
betreft? (26)

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,
Ferenc Koolen
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8 oktober 2020.
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
In september j.l. hebt u de begroting 2021 aangeboden. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de
ambtenaren voor het samenstellen van deze begroting en de technische toelichting daarop op 29
september j.l. en de griffier voor haar ondersteuning.
Hierbij ontvangt u onze algemene beschouwingen op de begroting 2021. De beantwoording van de
algemene beschouwingen zien we graag tegemoet.
Indien (technische) vragen via schriftelijke beantwoording kan worden gedaan zodat er op woensdag
11 november zoveel mogelijk ruimte is om het gesprek over het gevolgde beleid te kunnen voeren dan
is dat wat ons betreft geen probleem.
Algemeen.
De informatie avond , in sptember, “benen op tafel” was zeer verhelderend. Een groot compliment
voor de ambtenaren en het college vanwege hun goede voorbereiding en de over het algemeen
heldere reactie.
In het laatste deel van die informatieavond werden we o.a. bijgepraat over de problematiek rondom
corona, financieel gericht, specifiek en algemeen. Wij vonden dat een verhelderend verhaal en
begrijpen nu achter de schermen het ambtelijk apparaat en het college bezig is om straks te kunnen
anticiperen op deze situatie.
Vraag 1.
Kan die toelichting ook bijvoorbeeld via een memo aan de raad verstrekt worden zodat we van de
begroting ook een beter beeld krijgen van wat de mogelijke effecten van corona algemeen en
specifiek kunnen zijn?
Vraag 2.
Graag een korte inleiding op het thema, wat zijn volgens het college de essentiële kernpunten?
Daarnaast wellicht iets over het proces.
Vraag 3.
Uitleg van implementatie rechtmatigheidsverklaring betekent en hoever is Boekel hiermee?
Leesbaarheid.
De leesbaarheid is niet voor iedereen even toegankelijk.
Vraag 4.
Is de begroting meer toegankelijk te maken voor een breder publiek?
Eco-dorp.
In het verleden werd er door de D.O.P. positief gereageerd, geacteerd en geanticipeerd op de
ontwikkelingen van het Eco-dorp.
Overige partijen, met name CDA en VVD stonden minder positief tegenover die ontwikkelingen.
Vraag 5. Hoe staat het college er nu in?
Besluiten.
In het verleden heeft de raad besluiten genomen die o.a. de uitgangspunten zijn voor het opstellen
van de begroting.
Als de besluiten al wat ouder zijn is het lastig om dit als raad goed voor ogen te houden.
Vraag 6.
Hoe kunnen de raadsleden over een actueel besluitenlijst beschikken die van toepassing zijn op het
samenstellen van de begroting?
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Vraag 7.
In het voorwoord staat dat de begroting reëel sluitend is. De toetsing van de begroting vindt plaats
door de provincie en de jaarrekening door de accountant.
Is een externe toetsing niet wenselijk vanwege het feit dat er op dit moment meer onzekerheden zijn
dan in het verleden? Zo neen, waarom niet?
Vraag 8. Pagina 1.
Zou de volgende punten van aanvulling niet wenselijk zijn:
- Een hogere betrokkenheid/participatie van de inwoners van de gemeente Boekel bij de
politieke ontwikkelingen
- Een hogere betrokkenheid/participatie van de jeugd van de gemeente Boekel bij de politieke
ontwikkeling
- Inzetten op het versterken van de natuurlijke omgeving in de gemeente Boekel.
- .
Vraag 9.
Energie nieuw college en “nieuwe” (=ruim 2 jaar) raad vertaalt zich in ambities? Hoe is dat
concreet terug te vinden in 2020 en 2021? Geef s.v.p. 2 of 3 voorbeelden. Was het geen
voortgang van bestaand beleid?
Vraag 10.
Hoe worden de inwoners bij de begroting betrokken?
Vraag 11.
Hoe wordt de begroting naar de inwoners gecommuniceerd?
Vraag 12.
Hoe wordt de begroting naar de jeugd gecommuniceerd en hoe worden zij erbij betrokken?
Vraag 13.
Pagina 19. Er wordt verwezen naar (landelijke) indicatoren. Is het niet wenselijk om te komen tot
plaatselijke indicatoren?
Vraag 14.
Goed wonen. Wordt dit ook nagevraagd bij de inwoners? Hoe dan of waarom niet?
Vraag 15.
Pagina 29. Organisatiedoel. Hoe weet je in welke mate je het doel bereikt is?
Vraag 16.
Pagina 30: cursus schrijven. Zijn er al door inwoners op deze verbetering gegeven of is het nog te
vroeg daarvoor?
Vraag 17.
OZB opbrengsten woningen en niet-woningen. Er is voor de komende 2 jaren verhoging. Is het niet
mogelijk de verhoging terug te draaien en de uitgaven licht bij te stellen zodat er voor de inwoners van
de gemeente Boekel geen verzwaring van lasten is?
Vraag 18.
Zoals bekend is het opzetten van een gezondheidsplan op 1 locatie niet van de grond gekomen.
Wat doet er het college aan om de inhoudelijk samenwerking tussen de partijen te versterken?
Vraag 19.
Programma’s. Wat willen we bereiken? Op deze pagina maar ook bij de overige programma’s staan
omschrijvingen niet concreet zijn, niet meetbaar (denk o.a. aan stimuleren, brede verbetering, ,
preventie, e.d.). Kunnen deze punten meer smart beschreven worden zodat we op het einde (en
tijdens het jaar) kunnen bespreken in welke mate iets wel of niet behaald wordt/is en wat er voor nodig
acties zijn om de doelen te behalen?
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Vraag 20, paragraaf 3.6.
Is aanvulling van het volgende doel mogelijk:
a. Extra invulling geven aan de natuurlijke omgeving door o.a. vermeerdering van het aantal
bomen en een versterking van de groenvoorziening in de gemeente?
b. De controle op het herstel van wandel-, fietspaden e.d. te versterken?
Vraag 21.
Paragraaf P.M. posten.
Een P.M. post wordt tijdens de laatste informatieavond omschreven als een post waarvan de
bedragen nog niet vast te stellen zijn.
Overige posten die niet kwantificeer zijn worden toegelicht.
Is bovenstaande correct omschreven?
Vraag 22.
Over ontwikkelingen hieromtrent willen we tijdig geïnformeerd worden, is dat mogelijk? Bij welke PM
posten kunnen wij ook daadwerkelijk kiezen?
Paragraaf Investeringen.
Vraag 23.
Wat heeft u voor ogen indien de investeringen hoger uitvallen. Wat wordt dan de koers? Met name
speelt dit rondom de randweg, RES, De Elzen en de herinrichting van het centrum.
Vraag 24.
De beleidsnotitie (2019) rondom vervangingsinvesteringen voor de verenigingen, wat is daarvan de
stand van zaken ?
Paragraaf Reserves en voorzieningen, 2.5
Vraag 25.
Is een reserve van € 1.000.000 voor Boekel (10.000 inwoners x € 100) nog wel de juiste hoogte
gezien het huidige takenpakket en de bijbehorende risico’s?
Vraag 26.
Gezien de verhoging van de extra risico’s zou een extern deskundig advies gewenst zijn naar de
hoogte van de reserve. Is dat mogelijk? Neen, waarom niet?
De paragraven 3.1 tot met 3.6
In eerdere discussies en tijdens de informatieavonden is er regelmatig gesproken over de
concreetheid van wat we willen bereiken. Voor het college is dat duidelijk en concreet. Voor de D.O.P.
is het onvoldoende concreet.
Vraag 27.
Is het mogelijk waar mogelijk te verwijzen naar een het beleidsstuk zodat de controlefunctie hierop kan
plaatsvinden?
Vraag 28.
Is het mogelijk een werkgroep in te stellen die de opdracht krijgt de doelen concreter te maken?
Paragraaf 3.2.
De verkeersveiligheid Bergstraat/Kerkstraat voor met name fietsers zeer zorgelijk. De bijna
ongelukken vinden dagelijks plaats. Nadat de randweg klaar is wordt het centrum onder de loep
genomen om het meer veilig te maken.
Vraag 29.
Wil het college onderzoeken op welke eenvoudige sobere wijze deze straten meer veilig te maken
voor fietsers totdat de randweg een feit is?
Programma C3.2 (pagina 17).
Wij vragen ons af of alle in inwoners wel tevreden zijn met de verkeerssituatie en de slechte lucht
kwaliteit.
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Vraag 30.
Hoe is het college tot deze conclusie gekomen? Waar is deze uitspraak op gebaseerd?
Bij toeristische en recreatieve ontwikkelingen stimuleren, waar moeten wij hierbij aan denken. Wij
hebben (ik meen vorig jaar) een info avond gehad bij de Perekker met een presentatie voor
toeristische promotie van Boekel. Wij hebben hier niets meer over gehoord.
Vraag 31.
Kan de wethouder iets vertellen over de stand van zaken van dit initiatief?
Vraag 32.
Hoe staat het met de bereikbaarheid van onze openbare gebouwen voor mensen met een rolstoel of
andere aangepaste vervoersmiddelen?
Paragraaf 3.4.
Vraag 33.
Vorig jaar is door de D.O.P. gevraagd om de trimtoestellen/bewegingstoestellen in de gemeentelijke
bossen op te knappen en te blijven onderhouden. Op die wijze zijn we in staat om de inwoners van de
gemeente tegen relatief beperkte kosten een uitstekende voorziening te bieden. Met die vraag is tot
dusver niks gedaan. Kan hier in 2021 aandacht aan gegeven worden, bijvoorbeeld door inzet van
vitaliteit buitengebied?
Paragraaf 4.2 Bedrijfsvoering.
In de voorjaarsnota werd gesproken over het feit dat extra kosten meer waren voor de bekostiging
van derde wethouder, 0,3 fte.
Vraag 34.
a. Hoeveel zijn de totale meerkosten in 2019 geweest?
b. Waaruit gaat blijken dat de inzet van 0,3 fte extra wethouder dit ten goede komt aan de
inwoners van Boekel?
Paragraaf 4..2.4.
De werkdruk is hoog.
Vraag 35.
Welke concrete acties onderneemt het college om de werkdruk aan te pakken en wat is de
streefambitie van het college?
Het ziekteverzuimpercentage is zorgelijk.
Vraag 36.
Wat is het % exclusief langdurig ziektegeval? Welke ambitie van ziekteverzuimpercentage heeft het
college en welke acties gaat zij ondernemen om dit te realiseren?
Sociale zaken
De kwaliteit van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Meierijstad verloopt volgens de
wethouder naar tevredenheid.
Vraag 37.
Hoe weet u dat? Is uw antwoord bevestigd door de cliënten en neen is dan onderzoek mogelijk?
Vraag 38.
Wat is de stand van zaken van de huidige adviesraad sociaal domein?
Paragraaf. Weerstandsvermogen en risicobeheersing, 4.3.
Vraag 39.
Is het college bereid of waarom niet om extern door de deskundige te laten toetsen of de
risicoparagraaf reëel is en wat dat betekent voor de omvang van de reserve?
Paragraaf 4.7. Verbonden partijen.
Tijdens de informatieavond bleek dat het college aan kon geven dat de mogelijke (financiële) risico’s
die in deze paragraaf beschreven staan klein zijn en zij zelf als lid aanwezig zijn om daar op te sturen.
Alertheid is wel gewenst.
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Vraag 40.
Klopt het bovenstaande en/of wat mis je / moet aangevuld worden?
Paragraaf 4.3.8. Kengetallen
De D.O.P. vindt de kengetallen een zeer zorgelijk beeld geven. U schrijft dan ook dan extra
investeringen niet gepast zijn.
Vraag 41 .
D.O.P. vindt, gelijk u schrijft, nieuwe investeringen met een hoog risico niet gedaan kunnen worden.
Ben u het daar mee eens? Zo neen, waarom niet?
4.3.8.6. Belastingcapaciteit.
In het overzicht is duidelijk te zien dat er geen belastingcapaciteitsruimte is in de gemeente Boekel.
Vraag 42.
Wat gaat het college doen om het belasting capaciteit positie te verbeteren?
Vraag 42.
Welke posten zijn beïnvloedbaar en welke keuzes kunnen er dan gemaakt worden?
Graag dit op 1 of 2 a-viertjes weergeven waarbij aangeven is welke marge reel is om dit te
beïnvloeden.
Vraag 43.
Wat zijn belangrijke verschillen in vergelijking met andere jaren en wat is daarvan de oorzaak?
Verhuur.
Vraag 44.
En hoe staat het met de verhuur van het pand aan de Kerkstraat naast het gemeentehuis?
Conclusie
We vinden de begroting 2021 nog niet reëel sluitend, de ozb-stijging stijgt, de voorziening zuidwand is
discutabel, de vaste reserve van € 1.000k te laag en willen nader geïnformeerd worden over de notitie
vervangingsinvesteringen.
In de toekomst zouden we graag zien bij welke posten keuzes gemaakt kunnen worden, welke keuzes
dat zijn zodat de raad betrokken wordt bij het tot stond brengen van de begroting.
Tot zover onze algemene beschouwingen op de begroting 2021. We spreken elkaar op11 november.
Namens de D.O.P.,
Matt Kanters, Gerty Jansen en Joop van Lanen.
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