Algemene Beschouwing op
Programma- en Productbegroting 2017
Gemeente Boekel

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel,

1.

Inleiding

Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel bedankt het college voor het aanbieden van een sluitende ‘Programma- en
Productbegroting 2017’ met daarin opgenomen de meerjarenramingen voor 2018 – 2020 overeenkomstig het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Deze begroting is niet alleen qua indeling aangepast maar heeft ook een positieve boodschap. De eerder
voorgestelde OZB verhoging om de begroting sluitend te krijgen hoeft niet te worden ingezet. Sterker nog, verlaging
van 5% OZB maakt het nog steeds mogelijk om de ambities en doelstellingen voortkomend uit het
coalitieprogramma en het collegeprogramma in te vullen.
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel pleit al enkele jaren dat wanneer we de gerealiseerde voorzieningen in
stand willen houden voor het algemeen nut, inwoners daar dan in gelijke mate aan bij zouden moeten dragen. Dit
kan door bijvoorbeeld ingezetenenbelasting (evt. naar draagkracht) te heffen in plaats van OZB. Hierover is nog
steeds landelijk discussie gaande.
Sociaal Domein
Het blijkt dat gemeenten meer geld hebben ontvangen voor de decentralisaties/transities in het Sociaal Domein dan
wat achteraf noodzakelijk was. Dit feit maakt dat het Rijk niet alleen de voorgenomen bezuinigingen blijft inzetten
maar tevens op basis van de realiteit de budgetten naar beneden bijstelt. Dit betekent dat de financiële impact op het
Sociaal Domein groter gaat worden. Dit vinden we een spannende ontwikkeling in relatie tot een toename van
ouderen en kwetsbare inwoners die vanwege wet- en regelgeving onder het Sociaal Domein vallen. Tegelijkertijd is
de drempel om aanspraak te maken op zorgvoorzieningen vanuit de WLZ, hoger geworden.
De gemeente Boekel beschikt over een goed functionerende Dorpsteam en Basisteam Jeugd en Gezin (BJG). De
samenwerking binnen de regio is goed, toch maken we ons zorgen over het feit dat de zorgketen nog niet sluitend is
voor de groep burgers met vooral psycho- sociale problematiek. U weet dat Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
hier telkenmale aandacht voor vraagt en hebben geconstateerd dat onze inbreng bij de behandeling van de visie op
Beschermd Wonen wordt gewaardeerd. We vertrouwen er op dat onze aandachtspunten met de uitwerking van dit
beleidsdocument geborgd worden.
Burgerinitiatieven
Een positieve ontwikkeling vinden we de burgerinitiatieven in onze gemeente. Zoals het burgerinitiatief binnen het
Steunpunt Mennehof om kwetsbare inwoners in Venhorst groepsactiviteiten onder begeleiding van vrijwilligers aan
te bieden. Ook is een werkgroep met vertegenwoordiging vanuit Stg. Leefbaar Venhorst en Adviesraad Sociaal
Domein, in samenwerking met de gemeente, actief om kleinschalige vervoersoplossingen te onderzoeken voor de
gemeente Boekel. Ook het burgerinitiatief om in Venhorst een tennisvereniging op te richten welke niet alleen een
sportief doel dient, maar ook bijdraagt aan de leefbaarheid, sociale cohesie en de huidige voorzieningen economisch
versterken, ondersteunen we van harte. Dergelijke burgerinitiatieven verdienen onze steun.
Dit past bij de missie en visie van de gemeente Boekel zoals verwoord in de Strategische visie Gastvrij& Actief naar
2030. Deze luidt: “De gemeente Boekel wil een actieve, gastvrije en saamhorige samenleving zijn, gekenmerkt door
sociale veerkracht en leefbaarheid. Dit willen we bereiken door te kiezen voor een regievoerende en faciliterende
rol van de overheid, die de verantwoordelijkheid legt waar deze thuishoort, bij haar inwoners. Bovendien ziet de
gemeente Boekel vergaande deregulering als een strategische opgave”.
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(Nieuwe) inwoners
We zijn trots op de inwoners van de gemeente Boekel die in staat zijn om met de beperkte middelen vanuit de
gemeente de voorzieningen waar we allemaal waarde aan hechten, vanuit vrijwillige inzet en betrokkenheid mede in
stand te houden. Ze willen meedenken in gevoelige discussies, als het gaat om op basis van principes zoals
harmonisatie, de gebruiker betaald, rechtvaardigheid en gelijkheid, om keuzes te maken. Gemeenschapsbelang
Venhorst - Boekel vindt dat verenigingen en stichtingen welke bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie op
basis van gelijke uitgangspunten door de gemeente gefaciliteerd mogen worden.
Een andere positieve ontwikkeling is de groei van het inwonertal van onze gemeente. Dit stelt ons voor de vraag op
welke wijze we de toekomstige woonbehoefte kunnen invullen. We wachten op uitnodiging om hierover met elkaar
van gedachte te wisselen.
Gemeente Boekel is ook gastvrij voor onze nieuwe medeburgers die hebben moeten vluchten uit onveilige gebieden.
Er zijn mooie voorbeelden hoe integratie vorm krijgt, niettemin moeten we ook oog hebben voor de sociale
vraagstukken die dit met zich meebrengt welke vooral begeleid worden door vrijwilligers van o.a.
Vluchtenlingenwerk. Het is van belang dat zij zich gesteund voelen door de gemeente en de gemeenschap.
Maatschappelijke- en economische ontwikkelingen maken dat de accenten als het gaat om werkgelegenheid en
ondernemerschap, aan het veranderen zijn. Iedere ontwikkeling kent zijn bedreigingen en kansen. Wij zijn van
mening dat de gemeente Boekel zich op die kansen moet richten die een gemeenschappelijk belang dienen om de
beoogde sociale veerkracht en leefbaarheid te versterken.
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel is trots op het feit dat Venhorst in 2017 gastheer is voor het Europees Rural
Parliament (E.R.P.) en we kunnen laten zien dat je niet groot hoeft te zijn om Groots te zijn.
Hierna volgt onze reactie in eerste termijn op de Programma en Product begroting 2017 zoals die ons is voorgelegd.
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel wil middels deze algemene beschouwing bijdragen aan een verantwoorde
en vruchtbare besluitvorming.

2.

Programmaplan

In dit deel worden de verschillende programma’s (A t/m F) behandeld waarbij de overige hoofdstukken worden
betrokken indien van toepassing. Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel heeft de volgende vragen, op- en/of
aanmerkingen betreffende het programmaplan (en aanverwante paragrafen).
Algemeen programma overstijgende reactie
Verbonden partijen
De programma’s kennen een andere opzet dan wat we uit het verleden gewend zijn. Bij de programmaonderdelen
wordt gesproken over “Verbonden partijen”. In paragraaf 3.7. wordt hiervan een definitie gegeven met daarna een
opsomming van die verbonden partijen. Deze definitie sluit niet aan bij de opsomming van de verbonden partijen in
de diverse programmaonderdelen. Hieraan wordt inconsequent invulling gegeven. Wij willen voorstellen deze term
te wijzigen in “Betrokken partijen”. Hiermee wordt ook recht gedaan aan wat de gemeente beschrijft in de
Strategische Visie en de maatschappelijke geledingen, burgerinitiatieven en/of verenigingen/stichtingen die een
actieve rol hebben bij de uitvoering van de programmaonderdelen. Denk bijvoorbeeld aan buurtpreventie, Stichting
de Speeltrein, vluchtelingenwerk, Stichting d’n Eik, volksuniversiteit, bibliotheek de Lage Beemden, Stichting
Leergeld, Heemkunde kring, Dorpsteam, Basisteam Jeugd en Gezin, etc. etc.
Vraag:
- Wil het College en gemeenteraad aan deze suggestie opnemen in de begroting van 2018?
Toerisme
Er zijn minder programma’s dan voorheen. Dit betekent dat (langlopende) doelstellingen uit voorgaande jaren van
programma’s die zijn vervallen geborgd dienen te worden in deze nieuwe opzet. Gemeenschapsbelang Venhorst Boekel vindt dat de borging van de geformuleerde doelstelling en prioriteiten uit het programma Toerisme en
Recreatie uit de Begroting 2016 niet voldoende geborgd worden in voorliggende Begroting 2017. Denk aan
versterken Groene ladder, de economische spin-off voor verblijfsrecreatie, stimuleren van economische initiatieven
op het gebied van toerisme en recreatie in relatie tot terugtrekkende landbouw.
Vragen:
- Herkent het College deze constatering en heeft ze een suggestie hoe dit te borgen?
- Heeft dit ook begrotingstechnische gevolgen?
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Graag een reactie in tweede termijn van College en gemeenteraad op dit voorstel.

Portefeuilleverdeling in relatie tot programma’s
Bij nadere beschouwing van de beschrijving van de diverse programma’s conform de nieuwe wet vanaf 2017
constateren we dat de programma’s inhoudelijk uitgewerkt worden vanuit de portefeuilleverdeling van het College.
We constateren dat hierdoor de bedoeling van de beschrijving van het programma niet altijd tot zijn recht komt
waardoor thema’s onderbelicht worden danwel tussen wal en schip dreigen te vallen. Zie meer inhoudelijke
onderbouwing bij de diverse programma’s. Dit zou verholpen kunnen worden door niet één portefeuillehouder (zie
ook programma F) te noemen maar pas in de uitwerking van het programma (wat willen we daarvoor doen ) tot een
verdeling te komen tussen portefeuillehouders.
Vraag:
- Herkent het College en de gemeenteraad deze constatering en willen ze deze suggestie opnemen in de
begroting 2018?
Beleidsindicatoren
In deze begroting worden per programma diverse beleidsindicatoren genoemd. We begrijpen dat de nieuwe opzet
van deze begroting ook experimenteer ruimte vraagt. Om hier constructief in mee te denken hebben we in de diverse
programmaonderdelen een verwijzing gedaan naar beleidsindicatoren welke naar onze mening in betreffende
programma’s ingevuld kunnen worden. Beleidsindicatoren roepen direct de vraag op welke normen je daar aan
hangt ofwel welke ambitie je nastreeft als gemeente en welke middelen je daar aan wilt verbinden. Ons voorstel is
om in het voorjaar van 2017 een set van beleidsindicatoren per programma onderdeel door de gemeenteraad te laten
vaststellen met daarbij de wijze hoe invulling kan worden gegeven aan de beleidsindicator (met welk instrument kan
worden gemeten/ gewaardeerd en met welke frequentie) zodat in de begroting 2018 op basis is de beleidsindicatoren
een ambitie kan worden gekoppeld in relatie tot beschikbare middelen.
Vraag:
- Kan het College en gemeenteraad dit voorstel steunen?
Programma A: Bestuur en ondersteuning & Veiligheid
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel onderschrijft de doelstelling zoals deze is verwoord. De genoemde
beleidsindicatoren hebben vooral betrekking op de veiligheid en niet of nauwelijks op de gemeentelijke financiën en
oordeel inwoners over de gemeente. De database “waarstaatjegemeente.nl” biedt op deze thema’s bruikbare
beleidsindicatoren.
In paragraaf 4.3.6. staan kengetallen. In onderdeel signaleringswaarden kengetallen welke voortkomen uit een
stresstest voor gemeenten wordt inzicht gegeven waar de gemeente staat. Ondanks dat deze niet feitelijk worden
gebruikt, kunnen ze wel als beleidsindicator dienen.
In de Strategische visie wordt aangegeven dat het aantal éénpersoonshuishoudens in de gemeente Boekel aan het
stijgen is. De woonlasten voor deze groep is relatief hoog ten opzichte van meerpersoonshuishoudens als je dit
vergelijkt met andere gemeenten. Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel is van mening dat we ook een
aantrekkelijke gemeente moet blijven voor deze groep inwoners.
Vraag:
- Hoe kijkt het College naar de verhouding woonlasten tussen éénpersoons – en meerpersoonshuishouden?
- Heeft het College op basis van de demografische kenmerken van deze éénpersoonshuishoudens zicht op de
draagkracht en draaglast van deze éénpersoonshuishoudens?
- Leidt dit inzicht volgens het College tot heroverweging en bijstelling van deze verhouding tussen
éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens?
In paragraaf 4.6.9. Totaaloverzicht kostendekkendheid leges 2017 valt het ons op dat de kostendekkendheid 68,41%
is. Alle onderdelen zijn niet kostendekkend m.u.v. grafrechten (99,69%).
Vraag:
- Wat is de reden dat de baten achter blijven bij de lasten?
- Wat zet het college in om de lasten meer in evenwicht te brengen met de baten?
Venhorst is in 2017 gastheer voor het Europees Rural Parliament (E.R.P.).
Vraag:
- Heeft de gemeente Boekel hierin een faciliterende rol en zo ja, welke en heeft dit consequenties voor de
begroting?
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Programma B: Verkeer en vervoer
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel kan zich vinden in de beschreven doelstelling. Eerder hebben we
aangegeven dat een werkgroep zich gaat buigen over mogelijkheden m.b.t. kleinschalige vervoersoplossingen in de
gemeente Boekel. We zijn benieuwd naar de resultaten hiervan en verwachten deze in 2017 te ontvangen.
Tevens willen we het College vragen (mede) druk uit te oefenen richting de provincie voor wat betreft een halte in
Elsendorp voor de busverbinding tussen Gemert en Boxmeer. Het is van belang dat ook vanuit de gemeente Boekel
gepleit wordt voor een halte in Elsendorp zodat vooral inwoners uit Venhorst en Huize Padua gebruik kunnen
maken van de snelle verbinding naar Nijmegen/Arnhem.
Vraag:
- Wil het College zich hiervoor inzetten?
We kunnen ons vinden in de genoemde beleidsindicatoren en gaan er van uit dat deze wellicht kunnen worden
aangevuld als het gaat om de uitwerking van kleinschalige vervoersoplossingen welke door een werkgroep samen
met de gemeente worden opgepakt.
Vraag:
- Heeft het college zicht op de oorzaken van de verkeersongevallen en de locaties waar deze plaatsvinden en
wat gaat het College hier aan doen?
Programma C: Economie & VHROSV
Het is voor onze gemeente van vitaal belang om de juiste economische impulsen te geven. Dit komt uiteindelijk de
leefbaarheid van alle inwoners ten goede. Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel ondersteunt de doelstelling en
prioriteiten zoals omschreven. We missen echter de economische mogelijkheden van recreatie en toerisme zoals al
eerder aangegeven. We zien hier binnen de gemeente mooie initiatieven ontstaan welke een regionale functie
kunnen hebben. Eerder hebben we aangegeven dat het vanuit economisch perspectief van belang is hierop in te
zetten en hierbij aan te haken op ontwikkelingen in de regio. Gemeente Boekel zet Vitaal Buitengebied Boekel als
instrument in om vitalisering van het buitengebied te stimuleren.
Vragen:
- Wanneer wordt dit beleid geëvalueerd?
- Is er al een bestemming voor de middelen in het fonds Vitaal buitengebied Boekel?
Het coalitie - en collegeprogramma is gestoeld op de duurzaamheidsbalans van Telos. Daarom zien we graag dat de
beleidsindicatoren zoals concurrentievermogen, kennis, ruimtelijke vestigingsvoorwaarden, infrastructuur en
bereikbaarheid welke zijn opgenomen in de duurzaamheidsbalans lokale economie (zie:
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Bedrijvigheid-en-economie--cgd7zutnOjhv/ ) ook worden
opgenomen in de volgende begroting.
Opmerkelijk is dat volgens het dashboard http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Werk-en-inkomen-c19/Banen-naar-sector--746/ het aantal banen in de collectieve sector (35%) in gemeente Boekel groot is t.o.v.
overige sectoren zoals o.a. landbouw (17,6%) en industrie (16,5%). Zelfs relatief meer dan gemiddeld in Nederland.
Ontwikkelingen (bezuinigingsmaatregelen vanuit het Rijk) in de collectieve sector hebben ook economische impact.
Deze sector is onderbelicht in dit programma.
Vraag:
- Heeft het College de economische bijdrage van de collectieve sector in beeld en welke rol ziet het College
in deze voor de gemeente Boekel weggelegd?
Een andere ontwikkeling betreft leegstand van maatschappelijk vastgoed zoals b.v. kerkgebouwen maar ook
leegstand in de zorginstellingen. Huidige bestemmingen kunnen wellicht nieuwe ontwikkelingen in de weg staan.
Tevens kunnen plannen op maatschappelijk weerstand stuiten. Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel vindt het
relevant dat de gemeente hieromtrent een kadernotitie opstelt.
Vraag:
- Graag vernemen we in tweede termijn of dit voorstel wordt ondersteund door College en gemeenteraad
In hoofdstuk 4.3.1. Inventarisatie van de risico’s worden een aantal risico’s genoemd zonder indicatie.
Vraag:
- Wat is de stand van zaken m.b.t. de claim LOG?
Programma D: Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel kan de doelstelling volledig onderschrijven met de verwijzing naar de
eerdere opmerking aangaande toerisme& recreatie.
We zijn verheugd te zien dat de nieuwbouw onderwijshuisvesting is opgenomen in de begroting. Hiermee mag
veronderstelt worden dat deze nieuwbouw nog maar beperkt kan leiden tot verhoging van gemeentelijke leningen.

4
Algemene Beschouwing op Programma- en Productbegroting 2017

Dit betekent wel dat de algemene reserve met 3 miljoen euro is verminderd. Deze keuze getuigt van realisme naar de
toekomst en dat vinden we verantwoord.
Gemeente Boekel heeft een rijk cultureel leven welke wordt ingevuld door diverse verenigingen en activiteiten. Het
fonds Kunst & Cultuur is aardig gevuld. In dit programma wordt geen melding gemaakt van de nota Kunst &
Cultuur.
Vraag:
- Wanneer wordt de nota Kunst& Cultuur aan de gemeenteraad voorgelegd zodat de middelen in dit fonds
doelmatig worden besteed.
Programma E: Sociaal Domein
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel staat achter de doelstellingen van dit programma. We zijn tevreden over de
processen die lopen en dit komt mede tot uitdrukking in evaluatie van het Dorpsteam en het
cliëntervaringsonderzoek WMO 2015. Het cliëntervaringsonderzoek WMO zou wat ons betreft opgenomen dienen
te worden als beleidsindicator. Dit geldt evenals indicatoren zoals stapeling regelingen Welzijn& Zorg, huishoudens
met regelingen Welzijn&Zorg, Huishoudens met 6 regelingen of meer (zie:
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Maatschappelijke-ondersteuning-en-zorg--c21/
Ook zijn we tevreden over de rol die de ASD hierin heeft. Zoals eerder aangegeven vindt Gemeenschapsbelang
Venhorst - Boekel het wel spannend of het beleid en de beschikbare middelen gelijk opgaan.
Programma F: Volksgezondheid en milieu
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel fronst haar wenkbrauwen bij de omschrijving van dit programma. Wat ons
betreft past het niet om in dit programma de doelstelling ” het verminderen van overbodige regelgeving” op te
nemen. Dit is een overbodig gegeven daar conform Strategische Visie van de gemeente Boekel het afschaffen van
onnodige regelgeving een strategische opgave is en dus programma overstijgend is.
De maatschappelijke discussie welke gaande is m.b.t. veehouderij en gezondheid omwonenden vraagt om het beter
waarborgen van volksgezondheid binnen vergunningstrajecten en bestemmingsplannen. Er is in deze momenteel
eerder sprake van tekortschietende regelgeving dan overbodige regelgeving. Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel
vindt dat er gestreefd moet worden naar integraliteit waarbij regels niet tegenstrijdig aan elkaar zijn. We zouden
graag zien dat op dit punt het programma inhoudelijk wordt aangepast en de zin”… dat het bedrijfsleven minder last
ondervindt van overbodige regelgeving. ” wordt vervangen door “… dat ten behoeve van het bedrijfsleven gestreefd
wordt naar integraal beleid met bijbehorende regelgeving…”.
Vraag:
- Graag reactie van het College en gemeenteraad over dit voorstel
Verder maakt Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel zich zorgen over de diverse interpretaties die gegeven
worden aan de uitkomsten van het onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO). Wij achten het van
belang dat iedereen die bestuurlijke verantwoordelijkheden heeft zich van de feiten in kennis stelt en het VGOonderzoeksrapport lezen en niet enkel de informatie van belangenverenigingen volgen. Naar aanleiding van de
gewijzigde werkwijze vergunningverlening willen we in deze twee citaten uit het rapport voorleggen:
1.

2.

“Verminderde longfunctie door wonen rond veehouderij en ammoniak(blz. 12): . Uit het VGO-onderzoek komen aanwijzingen naar
voren dat het wonen in de buurt van veehouderijen een nadelig effect heeft op de longfunctie. De verlaging van de longfunctie wordt
gevonden bij mensen die veel veehouderijen in hun directe omgeving hebben, vooral bij de groep met 15 of meer bedrijven binnen een
kilometer afstand. Dit verband hangt vooral samen met aantal veehouderijen rond de woning en niet duidelijk met specifieke
veehouderijtypen. Het meest waarschijnlijk is dat deze longfunctieveranderingen samenhangen met de blootstelling aan stof en microorganismen (endotoxine) direct rond de veehouderijbedrijven. Daarnaast blijkt dat een verhoogde concentratie ammoniak in de lucht,
afkomstig van de veehouderij, een verband laat zien met afname van de longfunctie. Waarschijnlijk is het niet het ammoniak zelf dat dit
effect veroorzaakt, maar fijnstofdeeltjes die worden gevormd doordat ammoniak met andere stoffen in de lucht reageert”..
Aanbeveling (blz. 111): Diverse gezondheidseffecten lijken gerelateerd aan blootstelling van omwonenden aan diverse componenten
afkomstig van veehouderijen. Deze blootstelling kan verminderd worden door reductie van de uitstoot. Dit kan langs twee lijnen
worden ingezet: reductie van primaire emissies (fijnstof en microorganismen) of reductie van secundaire emissies (ammoniak).

Het bevreemdt ons dan ook dat het ODBN een werkwijze opstelt (zie Memo 57) welke zich specifiek richt op
pluimvee en varkenshouderij en bovenstaande bevinding niet verwerkt. In Memo 57 wordt ook aangegeven:
“Het uitstellen van de aanvragen ongeacht de diersoort, is te onderbouwen aan de hand van het onderzoek. Een belangrijke conclusie is namelijk
dat elke toename in emissies niet zal bijdragen aan een verbetering van de gezondheidsrisico’s”…

Vragen:
- Wat is de reden dat ODBN deze bevinding uit het onderzoek zoals hierboven beschreven niet opneemt in
haar werkwijze?
- Hoe gaat het College op grond van deze bevinding uit het onderzoek haar verantwoordelijkheid op grond
van de Wet publieke gezondheid, aangaande het feit dat toename in emissies niet zal bijdragen aan een
verbetering van de gezondheidsrisico’s, borgen?
- In de uitwerking wordt genoemd te pleiten voor een wettelijk (normen) kader waarbij gezondheid
meegewogen kan worden in de vergunningverlening. We verwachten dat dit nog enige tijd op zich laat
wachten. Ziet het College binnen de bestuurlijke bevoegdheden van de gemeente Boekel ook
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mogelijkheden om middels de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2017 – 2020, beleidsregels op te nemen met
een doorwerking naar vergunningstrajecten?
In de uitwerking staat dat geurbelasting terug gedrongen kan worden door beëindiging of verplaatsing van
bedrijven te faciliteren. Heeft dit financiële consequenties en op welke wijze wil het College dit dekken?
Een tegenhanger van verplaatsing is dat elders de belasting wellicht toeneemt. Is het College ook
voornemens om inzake van een verantwoord woon- en leefklimaat in vee-dichte gebieden, maatregelen te
nemen door deze gebieden te ontlasten (zie ook onderzoek VGO)?

Een aantal technische vragen aangaande deze begroting worden separaat gesteld en afhankelijk van de
beantwoording hiervan, zullen deze in tweede termijn worden meegenomen.
Tot zover in eerste termijn, met dank aan iedereen die ons afgelopen jaar ten dienste was bij de uitvoering van ons
raads- en commissiewerk.
Fractie- en burgerleden Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Jeanne van Eert
Bart van den Hoogen
Bart van Lieshout
Axel de Wit
Gert-Jan Donkers
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