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BEANTWOORDING ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2019
Inleiding
Wij danken u voor de commentaren en reacties op de gemeentebegroting 2019. De besluitvorming
van uw raad bij de voorjaarsnota op 28 juni 2018 en het coalitieprogramma heeft ten grondslag
gelegen aan de opstelling van de begroting 2019 – 2022

Begrotingsbehandeling
Ten aanzien van uw bijdragen en vragen 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 bijdragen en vragen 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 bijdragen en vragen 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.
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Algemeen
Begroting In 1 Oogopslag (BIO)
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 11

Gevraagd wordt of ook dit jaar weer een duidelijke presentatie van de begroting
te zien is in het Boekels weekblad?
Ja.

Reëel sluitende begroting / Niet structureel sluitend begroting
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.) vraag 3 en 5
Vraag:
Antwoord:

In het voorwoord staat dat de begroting reëel sluitend is, waaruit blijkt dat? De
begrotingen 2019 en 2020 zijn niet sluitend, 2021 en 2022 wel, is dit zorgelijk?
Dat de begroting reëel sluitend is blijkt uit de recapitulatiestaat op blz. 28 van de
begroting. De incidentele baten en lasten in 2019-2020 worden niet als structurele
middelen ingezet waardoor de begroting structureel reëel sluitend is. Dit is een
vereiste om geen preventief toezicht te krijgen.

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

Graag verheldering over de onderdelen: A.03, A.05, A.06, C.02, C.03, C.04 en C.05.
De toelichting is vermeld op pagina 9 tot en met 11.

Verschillen afgelopen jaren
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

vraag 8

Wat heeft u voor ogen indien investeringen hoger uitvallen, welke koers staat u dan
voor?
We volgen hier de bekende werkwijze. Basis is dat we binnen de beschikbaar
gestelde budgetten/kredieten werken. Voorzien we een overschrijding dan melden we
dat bij de raad en bepaalt u of we de plannen bijstellen.

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

vraag 17

Programma’s A t/m F, graag een korte toelichting?
Niet helder is welke toelichting gevraagd wordt? De beleidsinhoudelijke toelichting is
toegelicht onder het desbetreffende programma.

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

vraag 40

Wat zijn de belangrijkste verschillen in vergelijking met de andere jaren en wat is de
oorzaak?
Voor de belangrijkste verschillen verwijzen wij u naar de desbetreffende
jaarrekeningen, voorjaarsnota’s en bestuursrapportages.

Programma’s begroting 2019
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

vraag 6

vraag 41

Op welke posten zie je met name het coalitieakkoord terug?
In de begroting is het coalitieakkoord verwerkt. Dit was een vurige wens van de
coalitiepartijen om op die manier ook echt werk te kunnen maken van de
coalitieplannen. Met name zien we dit terug bij het sociale domein, de extra aandacht
voor het buitengebied, maar ook in het fysieke domein, denk aan (onderhoud) wegen
en bermen, riolering en uitbreiding van beheer van de openbare ruimte. Verder willen
we nog benoemen de specifieke aandacht voor participatie en verenigingsleven.
Allemaal keuzes die bijdragen aan een leefbare gemeenschap en die voortkomen uit
het coalitieprogramma.
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Collegeprogramma
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wanneer de raad het Collegeprogramma kan verwachten?
Het streven is om het Collegeprogramma t.b.v. de raadsvergadering van december
2018 ter kennisname aan te bieden.

Energie en ambities
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

vraag 21

Gevraagd wordt of de matige solvabiliteit een groot risico is.
De solvabiliteitsratio voor 2019 bedraagt 17%. Dit betekent dat de organisatie 83%
bezit heeft dat is gefinancierd met vreemd vermogen. Dit beeld trekt zich meerjarig
door. Voorzichtigheid vanaf 2019 is geboden bij het maken van investeringskeuzes
waarbij vreemd vermogen dient te worden aangetrokken. Bij grote investeringen is het
verstandig eerst te zien of er in komende jaren een stijgend exploitatieresultaat
bestaat alvorens langlopende leningen af te sluiten en daarmee het risico te lopen
voor de jaren erop volgend geen vreemd vermogen meer te kunnen aantrekken.

Welke kosten zijn beïnvloedbaar
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

vraag 7

De D.O.P. wil tijdig geïnformeerd worden over de ontwikkelingen omtrent de p.m.posten.
Bij verdere uitwerking van de onderwerpen genoemd bij de p.m.-posten, die de
bevoegdheid van het college overstijgen, wordt de raad op voorhand betrokken.

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

vraag 39

Gevraagd wordt of het mogelijk is om volgend jaar de keuzes/alternatieven eerst voor
te leggen aan de raad, waarna het college de raad gehoord hebbende met een
voorstel komt. En of het college dit wil oppakken.
De huidige P&C cyclus behelst hetgeen de DOP vraagt. In de voorjaarsnota worden
de contouren geschetst en kan de raad reageren, waarna de nadere invulling gebeurt
via de begroting.

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

vraag 1

Gevraagd wordt hoe de raad terugziet dat de energie van een nieuw college en een
nieuwe raad zich vertaalt in ambities?
Het college laat dat zien door de vertaling van die ambities in feitelijk handelen, het
collegeprogramma, beleidsproducten en de producten in het kader van de P&C
cyclus.

Keuzes & alternatieven
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

blz. 2

vraag 38

Gevraagd wordt welke kosten beïnvloedbaar zijn en welke keuzen kunnen dan
worden gemaakt.
Een groot deel van de kosten is niet of nauwelijks beïnvloedbaar.
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Programma A - Bestuur en ondersteuning & Veiligheid
Communicatie
CDA Boekel - Venhorst
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

blz. 2
blz. 2

Gevraagd wordt of er binnen het ambtelijk apparaat voldoende deskundigheid en
capaciteit aanwezig is betreffende communicatievraagstukken?
Er is voldoende deskundigheid aanwezig. Op ieder moment stellen we ons de vraag:
wat willen we bereiken, met wie en hoe? Vervolgens maken we de afweging welke rol
communicatie heeft en welke middelen worden ingezet. Capaciteit kan hierbij een
beperkende factor vormen afhankelijk van de mate van inzet.
Gevraagd wordt wat we concreet gaan zien van communicatie (als speerpunt in het
coalitieakkoord) en wanneer er communicatiebeleid is te verwachten?
Communicatie wordt de komende tijd ingebed in projecten. Dit wil zeggen dat de
rol van communicatie vroegtijdig ingezet wordt om zo in een vroeg stadium tot een
communicatieplan met bijbehorende middelen te komen. Afhankelijk van het
onderwerp resulteert dit in uitéénlopende producten.
Communicatie moet onderdeel zijn in hart van het beleid. Nauw met elkaar
samenwerken om de externe omgeving en de interne omgeving met elkaar te
verbinden. De beleidsmedewerker communicatie ondersteunt bij het ontwikkelen van
een communicatief beleid zodat vakinhoudelijke beleidsmedewerkers hierin gesterkt
worden. Communicatie is daarmee niet meer ‘alleen’ van de afdeling communicatie,
maar van de hele organisatie.
Gevraagd wordt of het college kansen ziet om in gesprek te gaan met BLOK en/of
InBoekel om de lokale journalistiek te versterken?
Wij kunnen in gesprek gaan met BLOK en/of InBoekel, om met hen te bespreken of zij
mogelijkheden zien om bijvoorbeeld bij het tweewekelijkse persgesprek aanwezig te
zijn.
N.a.v. uw opmerking over het doorplaatsen van bekendmakingen van overige
overheden heeft u onlangs via de reguliere weg een memo ontvangen.

Evaluatie ICT-beleid (1)
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

















blz. 2

Gevraagd wordt wat de onderbouwing is voor de jaarlijkse kosten van € 62.000 voor
de website.
Vanuit wettelijke verplichtingen moet een gemeentelijke website aan tal van zaken
voldoen. Dit brengt met zich mee dat veel producten nodig zijn om te komen tot een
gemeentelijke website. Hieronder de lijst met afgenomen producten om www.boekel.nl
in de lucht te houden. De kosten hiervan zijn € 45.000. De verplichte Digidaudit kost
€ 15.000. Verder wordt er een bedrag uitgegeven aan een fraudedetectiemodule en
om de toegankelijkheid van de website te verbeteren. Bij elkaar rond de € 2.000.

Portal website variant 2 (3 media)
Antwoordconnector
SIMFAQ
DigiD audit TPM verklaring
Service Prefill Formulieren
Service Zaakstatus
SIMsite, Content Management Systeem
SIMweb
SIMintra
Subsitegenerator
SIMloket
SSL certificaat per medium
email authenticatie
SIMkluis
SIMbri Publicatie & Registratie
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SIMmeldpunt
SIMarchivering
SIManalytics
Samenwerkende Catalogi (uitbreiding op SIMloket)
Adapter Uittreksel GBA
SIMform module Generieke dienst
SIMbroker Koppeling JCC (afspraken)
SIMbroker Koppeling G-BOS (afspraken)
Testomgeving
SIMsearch
Tot 50.000 documenten
FTP only pakket
Adapter Binnenverhuizing
eHerkenning
SIMform
DigiD (SAML)
Eenmalig inlog
Fraude detectiemodules
Iburgerzaken

Evaluatie ICT beleid (2)
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wanneer het informatie- en ICT beleidsplan aan de raad wordt
aangeboden?
Een actueel beleidsplan I&A is in 2018 opgesteld. Dit plan is in het eerste kwartaal
van 2018 vastgesteld door het College en financieel verwerkt bij de voorjaarsnota
2018. Periodiek wordt dit plan gemonitord en waar nodig financieel bijgesteld middels
de P&C producten voorjaarsnota of bestuursrapportage.

Omgevingsplan in ICT-plan
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 2

blz. 2

Gevraagd wordt of de ICT-investeringen m.b.t. het Omgevingsplan opgenomen zijn in
het ICT beleidsplan en welk gewicht betekent dit in het totaal van de ICT
investeringen?
In het kader van de Omgevingswet is een kostenpost opgenomen voor ICT. Echter is
op dit moment nog zoveel onduidelijk dat het niet mogelijk is om een inschatting te
maken van de te verwachten kosten. Uiteraard houden we de ontwikkelingen
nauwlettend in de gaten. Pas als er meer duidelijk is, zal een investeringsbedrag
worden opgevoerd.

Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB)
CDA Boekel - Venhorst
blz. 4
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt waarom wordt overgegaan op een nieuwe kosten verdeel
systematiek, welke uitgangspunten worden gehanteerd en wanneer wordt dit
voorgelegd aan de raad?
Het beoogd doel van de nieuwe kosten verdeel methode is:
Komen tot een gedragen methode welke leidt tot een transparante, eerlijke en
voorspelbare verdeling van de uitvoeringskosten van BSOB.
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
1. Gezamenlijk maatschappelijk voordeel op basis van solidariteit.
2. Een optimale balans tussen eenvoud, eerlijkheid en voorspelbaarheid.
3. Kostenverdeling op basis van BBV en productieproces BSOB.
4. Kosten worden toegerekend aan de hoofdprocessen: waarderen, heffen en
innen.
5. Kosten voor meerdere hoofdprocessen worden naar rato verdeeld.
6. Overhead wordt ook aan de drie hoofdprocessen toegedeeld.
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7. De kosten worden toegerekend op basis van kosten veroorzakende
eenheden.
8. Productieaantallen van voorgaand jaar worden gebruikt.
9. Kosten per hoofdproces, per deelnemer worden uitgedrukt in een % van het
hoofdproces.
10. Specifieke dienstverlening voor 1 deelnemer worden aan die deelnemer
toegerekend boven een bedrag van € 25.000.
11. De nieuwe methode kan leiden tot verschuiving in de bijdragen per
deelnemer.
12. BSOB rapporteert op hoofdlijnen over de uitwerking.
13. Na drie jaar evaluatie door Algemeen bestuur.
14. Baten invorderingsopbrengsten worden twee wekelijks aan de betreffende
deelnemer overgemaakt.
Het Algemeen Bestuur van de BSOB zal voor de inwerkingtreding per 1-1-2019 een
besluit nemen. De mogelijke financiële consequenties worden bij de voorjaarsnota
2019 betrokken. Conform in de GR BSOB wordt dit niet apart aan de raad voorgelegd.
In de gemeenschappelijke regeling is hierover opgenomen:

Verbeteren financiën
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt waar het college kansen ziet om het weerstandsvermogen, de
solvabiliteit en de belastingcapaciteit te verbeteren, zonder de OZB te verhogen?
Door toename van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen stijgt de solvabiliteit.
Dit kan worden bereikt door hogere opbrengsten en/of lagere kosten zodat begrotingen rekeningsaldi toegevoegd worden aan het eigen vermogen. Door afname van
vreemd vermogen d.m.v. aflossen van geldleningen neemt de solvabiliteit ook toe.

Kwaliteit en capaciteit ambtenaren
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 10

vraag 1

Gevraagd wordt hoe het college de kwaliteit en capaciteit van de ambtenaren in het
komende jaar gaat waarborgen.
Dat gaan we op dezelfde manier doen als we tot nu ook gedaan hebben. Door
vertrouwen in onze ambtenaren uit te spreken, een uitdagende, stimulerende en
veilige werkomgeving aan te bieden alsmede door te investeren in een organisatie
waar het prettig werken is. Waar door knelpunten op de arbeidsmarkt (waar elke
werkgever mee te maken heeft, groot of klein) extra maatregelen genomen moeten
worden, zullen we dat zeker niet laten.
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Drugsproblematiek
VVD Boekel - Venhorst
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of het college de zorgen deelt over de (fysiek) handel in drugs in
Boekel? En hoe het college kan zorgdragen voor inzicht, toezicht en handhaving in
deze complexe problematiek?
Het college is zich bewust van problemen die gepaard gaan met het gebruik van en
de handel in drugs. Wat betreft het gebruik van drugs wordt dit zelden in de openbare
ruimte waargenomen. De boa’s en de politie controleren op alle bekende
hangplekken. Er wordt echter slechts zelden jeugd aangetroffen. De aanpak van
handel in drugs heeft zeker de aandacht. Echter, hier komen maar weinig signalen
van binnen die de mogelijkheid geven om concrete actie te ondernemen. Als er
signalen zijn van hennepkwekerijen of handel in (hard)drugs in een woning of ander
gebouw dan wordt hier via de Opiumwet tegen opgetreden. Tot nu toe leidde dit altijd
tot sluiting van het pand voor minimaal drie maanden.
Is het college bereid om met een plan van aanpak te komen inzake de problematiek
die gepaard gaat met drugs? En kan de steekproefsgewijze controle en handhaving
op gebouwen en bedrijven geïntensiveerd worden?
Een afzonderlijk plan vindt het college op dit moment niet noodzakelijk. Dit is
onderdeel van het integraal veiligheidsplan dat op 4 oktober 2018 is vastgesteld. Op
basis van dit veiligheidsplan wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin concreter op
de genoemde thema’s wordt ingegaan. De steekproefsgewijze controle en
handhaving op gebouwen en bedrijven wordt door de meeste eigenaren als prettig
ervaren omdat dit hen weerbaarder maakt tegen ondermijnende criminaliteit. Zij
kunnen hierdoor ondermijning buiten de deur houden omdat zij kunnen aangeven dat
er controles plaatsvinden. Daarvoor is het wenselijk dat de controles periodiek
plaatsvinden.

Veiligheid
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:
Vraag:
Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt of de wet normalisering consequenties heeft voor de aanwezigheid
van de brandweerkazerne in Boekel en de bereikbaarheid en aanrijdtijden
Nee.
Gevraagd wordt welke invloed het heeft op het aantal fte’s beroeps brandweermannen
als lokale vrijwilligers geen deel meer uitmaken van het brandweermannenbestand?
Het CDA legt een verband tussen de WNRA en het mogelijk verdwijnen van de
vrijwillige brandweer. Dat verband is er niet. Maar mocht om een of andere reden de
vrijwillige brandweer vervangen worden door beroepsbrandweer (hetgeen het college
een ongewenste ontwikkeling zou vinden), zal dat zeker een invloed hebben op het
aantal fte beroeps brandweer.

Scholingskosten
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 3

Gevraagd wordt of het college voor de die thema’s (veiligheid en leefbaarheid, aanpak
ondermijnende criminaliteit, en verbinding zorg en veiligheid), concreet de activiteiten
of andere uitvoeringsvormen kan benoemen en linken aan de activiteiten die
genoemd zijn in dit plan?
In het nog op te stellen uitvoeringsplan wordt hierop ingegaan. Deze thema’s zijn
reeds benoemd in het veiligheidsplan en komen terug in het uitvoeringsplan.

Veiligheidsregio
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

vraag 3
blz. 4

blz. 2

Gevraagd wordt naar een nadere onderbouwing van het scholingsbudget
Net als andere organisaties investeren wij in onze medewerkers. Dat doen we ook via
het aanbieden van trainingen, opleidingen en dergelijke.
In Nederland bedragen de opleidingsbudgetten gemiddeld gezien 2% van de
loonsom. In Boekel ligt dit percentage op nog geen 1,8%. Opleidingen die worden
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gevolgd hebben betrekking op de inhoud van de werkzaamheden (wet en
regelgeving), maar bijvoorbeeld ook op (wettelijke verplichte) trainingen op het vlak
van agressie of Arbo-wetgeving.
Lokale democratie & participatie
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Vraag:

Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt welke formele instrumenten inwoners van een gemeente hebben om
het besluitvormingsproces te beïnvloeden?
Deelt het college dat stimuleren van politieke participatie alleen een succes kan zijn
als inwoners beschikken over de juiste instrumenten om politieke invloed uit te
oefenen?
Deelt het college de mening dat actieve communicatie vanuit de gemeente richting
haar inwoners, ten aanzien van de juiste instrumenten om politiek invloed uit te
kunnen oefenen, cruciaal is?
Het college vindt niet zozeer het formele instrument maar veeleer de manier waarop
de burgers inbreng (kunnen) hebben belangrijk, evenals de manier waarop de politiek
en gemeente zich ontvankelijk tonen voor inbreng. Geef je burgers ruimte, luister je
echt naar ze en doe je daar dan ook wat mee. Het college vraagt zich steeds bij alles
wat ze doet af: wat hebben onze inwoners er aan? Je oor te luister leggen bij en in
gesprek gaan met de inwoners draagt daar aan bij. Communicatie speelt daar ook
een belangrijke rol in, maar evenzeer de wijze waarop bijvoorbeeld politieke partijen
zich openstellen.

Participatie
VVD Boekel - Venhorst
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 2
vraag 23
blz. 3

Gevraagd wordt waarom het instellen van een jeugdraad niet vermeld staat onder
programma A? En wanneer kan de raad daaromtrent een voorstel verwachten/wat is
de stand van zaken?
Niet alles kan tegelijk opgepakt worden. Het college heeft het verkennen naar de
mogelijkheden om de jeugd meer bij het openbaar bestuur te betrekken gepland voor
2021.

Grafrechten
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

vraag 21 & 22
blz. 3

Gevraagd wordt wat de visie van het college is op participatie en wat de stand van
zaken is betreffende de participatienota?
Het betrekken van onze inwoners staat bij dit college hoog in het vaandel. In deze
collegeperiode zal daar vol op worden ingezet. Daar is wat het college betreft niet een
aparte participatienota voor nodig. Zoals eerder reeds geformuleerd gaat het motto “bij
alles wat we doen, vragen we ons af wat heeft onze inwoners eraan?” nog steeds op.
Naar gelang de aard en omvang van een project kan de inbreng en betrokkenheid
verschillen. Overigens ziet het college bij het betrekken van onze inwoners een zeer
belangrijke rol weggelegd voor de gemeenteraad als volksvertegenwoordigend orgaan
en is het college benieuwd naar de acties die de raad zelf gaat ontwikkelen en
ondernemen.

Jeugdraad
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
VVD Boekel - Venhorst
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 3

vraag 16
blz. 2

(GBV)Heeft het verhogen van grafrechten geen averechts effect? (DOP) Hoe gaan
andere gemeenten hiermee om?
Ja, het verhogen van de grafrechten heeft zeker geen positief effect op het aantal
begravingen. Toch zijn we van mening dat de kosten moeten worden gedragen door
de gebruikers. Hoe andere gemeenten daarin handelen is goed voor
oplossingsrichtingen maar uiteindelijk niet leidend voor onze eigen keuzes.
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Algemene uitkering
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt naar de effecten van de septembercirculaire 2018?
Het effect op de algemene uitkering na doorrekening van de septembercirculaire 2018
ten opzichte van de meicirculaire 2018 zoals opgenomen in de begroting 2019 is
beperkt negatief. In onderstaande tabel is het effect weergegeven:

€

2019
-54.000 €

2020
-26.000 €

2021
-53.000 €

2022
-39.000

Dit effect maakt geen onderdeel uit van de begroting 2019. De toezichthouder toetst
de begroting op basis van de meicirculaire. In de voorjaarsnota 2019 zal dit effect,
plus de effecten uit de decembercirculaire 2018 verwerkt worden in de
meerjarencijfers.
Programma B - Verkeer en vervoer
Herinrichting Centrum
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

(CDA) Gevraagd wordt hoe het komt dat de raming van 1,2 miljoen aanzienlijk hoger
uitvalt dan de eerste raming in de voorjaarsnota. Welke fysieke omvang hebben de
werkzaamheden. Moet er bij de herinrichting niet eerst een grotere gebiedsscan
plaatsvinden. Op welke wijze worden de bewoners betrokken. (GVB) Waarom een
bedrag en geen PM post? Geven we met een akkoord ook meteen een krediet?
(VVD) Wanneer komt het college met een brede visie op de infrastructuur.
Het bedrag uit de voorjaarsnota (€ 600.000) betrof een raming van de minimale
kosten van de aanpassing van het plein als gevolg van de bouw van de zuidwand. De
huidige raming van € 1.200.000 is gebaseerd op een totale herinrichting van het plein
in een sobere maar doelmatige variant. Dit bedrag is nodig voor een herinrichting
binnen de wanden van het plein.
Zoals het college bij de raadsbehandeling van de zuidwand al heeft aangegeven
willen we voorafgaand aan de herinrichting van het plein een structuurvisie op ons
centrumgebied op laten stellen. Daarin aandacht voor verkeer, parkeren, bouwen en
verblijven. Zowel de structuurvisie centrumgebied als de herinrichting centrum (plein)
wordt vormgegeven in een interactief proces met bewoners en gebruikers.
Waar mogelijk werken we met reële bedragen om zodoende meer inzicht te hebben in
onze (toekomstige) liquiditeit. Indien de raad liever een PM-post ziet kan dat. Met het
opnemen van dit bedrag voteert u geen krediet. Uiteraard komen we met zo’n majeur
project met het ontwerp bij u terug. De startdatum 2022 is gekoppeld aan de meest
positieve planning zuidwand.

Wegbeheerplan
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 2
blz. 5

(CDA) Waarom een verhoging van het budget met € 50.000 en is er sprake van
achterstallig onderhoud. (GVB) Welke onderhoudsactiviteiten voorziet het college ?
Om het wegennet op het huidige niveau te houden is verhoging van het budget
noodzakelijk. Dit najaar ontvangt u ons voorstel inzake de wegbeheerrapportage.
Daarin zal dit uitgebreid aan bod komen.

Buitenruimte kindpark
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 4
blz. 4 & 5
vraag 4

blz. 3

Is het bedrag van € 361.000 bedoeld voor de schoolomgeving en het speelplein.
Het bedrag van € 361.000 gaat alleen over de omgeving (openbare ruimte). Het
speelplein zelf is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Over de inrichting
van veilige schoolroutes wordt u nader geïnformeerd.
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N605
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Status onderzoek N605 en verzoek tot onderhoud.
Het onderzoek is een provinciaal project. Het betreft een reconstructie van de weg
tussen onze nieuwe rotonde Gemertseweg en de gerealiseerde rotonde in Gemert
nabij de Peelseloop. Stand is dat de provincie verschillende alternatieven bespreekt
en weegt. Medio 2019 zullen naar verwachting keuzes gemaakt gaan worden. Uw
verzoek tot onderhoud van weg en fietspad is door ons in september al bij de
provincie aangekaart.

Randweg
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 5

Werkt het college mee aan het meer proactief oppakken van de doelstellingen.
Veilig verkeer krijgt veel aandacht via landelijke en provinciale campagnes. Lokaal
doen we daar nog een extra inspanning via onze eigen afdeling van VVN die erg
actief aan de slag zijn met lokale projecten.

Veilig op de fiets naar het sportpark
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 2

Is het college bereid tot aanvullend verkeersonderzoek om de effecten op
infrastructuur te beoordelen?
Het college is niet van mening dat er nu sprake is van “grootschalig” sluipverkeer.
Recente tellingen op de Beatrixlaan, Bovenstehuis en De Elzen tonen dat wederom
aan. Indien de raad meent dat dit wel het geval is en daar een stevig krediet voor
beschikbaar stelt wil het college graag opdracht geven voor een gemeentebreed
onderzoek.

Veilig verkeer
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

vraag 6

Hoe denkt het college een goede ontsluiting van de randweg op de A50 te borgen.
De randweg (N605) is een gebiedsontsluitende weg in beheer bij de provincie. De
provincie zorgt met de betrokken gemeenten voor een doorgaande structuur. Welke
keuzes daarbij worden gemaakt is primair aan de provincie en de betreffende
gemeente. Wij volgen dat proces actief en zien toe op een goede oplossing.

Verkeersveiligheid
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 3
blz. 5
vraag 5

Wat zijn de vorderingen en wat is de stand van de kavelruil en start werkzaamheden.
Het project loopt voorspoedig. Na de positieve uitspraak van de RvS zien we dat
zaken in een stroomversnelling geraken. Naar verwachting wordt de uitvoering medio
2019 aanbesteed. De aannemer zal dan in het najaar van 2019 starten met
voorbereidende werkzaamheden. Het kavelruilproject is succesvol. Er is op slechts 4
percelen nog geen overeenstemming, wat overeenkomt met 5% van het tracé. Bij de
provincie resteert nog een forse grondvoorraad. Deze gronden worden terug op de
markt gebracht. Naar verwachting is dat medio 2019 afgerond.

Ontsluiting randweg op A50
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 5

blz. 3
blz. 5

(CDA) Wanneer wordt het fietspad tussen wijk De Donk en het sportpark verlicht.
Kan een uitbreiding van verlichting in Venhorst uitgevoerd worden. (GBV) De
verkeersveiligheid en verlichting naar het sportpark Venhorst via de Voskuilenweg laat
te wensen over.
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Antwoord:

De verlichting van het fietspad tussen De Donk en het sportpark is onlangs
aangelegd. De verkeersveiligheid (inclusief verlichting) van de route naar sportpark
Venhorst via de Voskuilenheuvel zal nader bezien worden.

Openbaar vervoer
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

(GBV) Wat zijn de gevolgen van randweg en de toekomstige herinrichting N605 op het
openbaar vervoer en is daarover al gesproken met vervoerders in het kader van
toekomstige aanbestedingen. (VVD) Wat is de gemeentelijke visie op openbaar
vervoer, welke acties zet u uit om kansen te benutten?
Er is nog niet gesproken over de gevolgen van de aanleg van de randweg. Pas
wanneer er uitzicht is op de openstellingsdatum gaan vervoerders hun planning
aanpassen. In het algemeen gesproken leidt betere bereikbaarheid tot beter openbaar
vervoer.
Een gemeentelijke visie op openbaar vervoer, in de zin van een beleidsnotitie, is er
niet. Graag hebben wij zoveel mogelijk aanbod in Boekel.
Openbaar vervoer wordt op een hoger niveau geregeld, onder andere bij de Provincie.
De Provincie overlegt daarover wel met de regio over invulling van en aanpassingen
op het openbaar vervoer. Door in dit soort overleggen nut en noodzaak van goed
openbaar vervoer in Boekel te (blijven) bepleiten, proberen we zo goed mogelijk onze
belangen te behartigen.

Snelle fietsroute
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 3
vraag 7

blz. 3

Is het college bereid met de regio na te denken en te praten over snelle fietsroutes.
Ja. Dat doen we ook al. Binnen GGA verband heeft dit aandacht. Vooralsnog zijn de
aantallen van en naar Boekel te beperkt gebleken voor prioritaire projecten.

Programma C - Economie & VHROSV
Grondbeleid
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel

blz. 3 & 4

Vraag:
Antwoord:

Wanneer kunnen we nieuw grondbeleid verwachten?
Gepland is de nota Grondbeleid Boekel breed in 2019 te actualiseren.

Vraag:
Antwoord:

Is het college bevoegd grondaankopen te doen?
Ja, mits de aankoop binnen in een door de raad geaccordeerd grondcomplex valt.

Vraag:

Wanneer mogen we een raadsvoorstel verwachten voor actief grondbeleid, bijv. De
Burgt?
In december wordt de raad gevraagd te besluiten over een nieuw grondcomplex voor
ontwikkeling van De Burgt en voor actief grondbeleid te kiezen, waarna de gemeente
kan starten met grondverwerving.

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Heeft het College actie ondernomen voor uitbreiding bedrijventerrein Venhorst?
Het bedrijventerrein Venhorst is met de provincie onderwerp van gesprek geweest.
Zoals bij u gemeld werkt de provincie niet mee aan het op voorraad leggen van
bedrijfsterrein in Venhorst.

Vraag:
Antwoord:

Heeft het College actie ondernomen voor woningbouwontwikkeling in Venhorst?
Ja, er is medio november een informatiebijeenkomst in de Horst. Bij voldoende vraag,
welke in Peelhorst niet kan worden gefaciliteerd, zal het College de mogelijkheden
onderzoeken een bestemmingsplan te maken op een andere locatie.

Vraag:
Antwoord:

Kunnen we periodiek een overzicht van de kavelverkopen ontvangen?
Ja.

Vraag:

Wordt de werkgroep voor De Burgt geholpen met kaders voor het te maken
vlekkenplan?
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Antwoord:

Ja, een deskundige (m.b.t. stedenbouw en landschap) zal de werkgroep begeleiden.

Vraag:
Antwoord:

Is de Peelrandbreuk een item bij de planvorming voor De Burgt?
Jazeker, de Peelrandbreuk wordt door deskundigen zoveel mogelijk in beeld gebracht.
In deze zone kan niet worden gebouwd. Dat is een uitgangspunt bij de planvorming.

Vraag:
Antwoord:

Is de bouwdichtheid bekend i.v.m. de Peelrandbreuk?
Ook dit zal nader worden onderzocht door deskundigen

Vraag:
Antwoord:

Wordt rekening gehouden met een reële grondprijs?
Jazeker, de grondprijs zal marktconform worden bepaald.

Herinrichting Zuidwand
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Wanneer kunnen we een communicatieplan verwachten?
Het communicatieplan zal worden opgesteld in samenwerking met een externe partij
met ervaring in gebiedsontwikkeling. Een compleet plan voor de komende 4 jaar zal
begin 2019 gereed zijn.

Woningbouw
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

vraag 8

Is het College zich bewust van het risico dat huisvesting voor starters in Boekel
opdroogt.
Er wordt medio november 2018 een infoavond voor o.a. starters gehouden in
Venhorst, om de feitelijke behoefte te peilen en daar mee aan de slag te gaan. Dat zal
het College in 2019 ook in Boekel doen.

Woningbouw
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 4

blz. 6 & 7

De woonvisie is uit 2010, wanneer kunnen we een onderzoek met de actuele behoefte
verwachten?
Er is een nieuw woonbehoefteonderzoek in de maak. Dit zal eind 2019 aan het
College opgeleverd worden. Daarin zal worden meegenomen de huidige verhouding
sociale huur vs. vrije sector huur en koop, de mate van goedkoop scheefwonen etc.
Waar gaat de gemeente in samenwerking met Peelrand Wonen investeren in sociale
woningbouw?
In plangebied De Run gaat Peelrand Wonen komend jaar enkele tientallen woningen
bouwen.

Vraag:
Antwoord:

Wat gaat het College doen aan de behoefte aan middenhuur woningen?
In onze uitbreidingsplannen hebben we aandacht voor middenhuur. Op De Run wordt
binnenkort gestart met de bouw van deze categorie. Ook in onze nieuwe wijk De Burgt
gaan we met middenhuur aan de slag.

Vraag:

Is het College bereid samen met ouderen locaties voor seniorenwoningen op te
pakken?
Ja, het College staat open voor samenwerking in de ontwikkeling van senioren
woningen.

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Is het College bereid de Verzilverlening van het SVn mee te nemen in de opgave
ouderen langer zelfstandig te laten wonen?
Nee, in onze optiek is dit een product dat de markt aanbiedt. Wij zien hier geen rol
voor de gemeente.
Wil het College passende nieuwbouw locaties creëren in Venhorst voor jongeren en
ouderen?
Ja, het College gaat medio november 2018 met de inwoners van Venhorst daarover in
gesprek.
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Vraag:
Antwoord:

Is loting nog een acceptabel systeem van woonkavel toewijzing in de actuele markt?
Er wordt alleen geloot als er meer vraag is naar een specifiek kavel. Loten na een
bepaalde termijn van inschrijving is eerlijker dan wie eerst komt wie eerst maalt.
Omdat niet iedereen even snel kan schakelen bij aankoop van een kavel.

Herinrichting Zuidwand
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)

vraag 34 & 37

Vraag:
Antwoord:

Hoe staat de voorziening in 2018 in verhouding tot het raadsbesluit?
Deze voorziening is conform raadsbesluit van 19 februari 2018 en 4 oktober 2018.

Vraag:
Antwoord:

Is het verlies nog steeds 4,1 mln nu de plannen wellicht veranderen?
De investering van 4,1 mln is onderdeel van het plan dat door de raad op 4 oktober
2018 is vastgesteld. De investeringen in de Zuidwand zijn integraal opgenomen in de
begroting. Het krediet van € 4,1 mln is daarbij leidend. Bij afwijkingen zullen keuzes
worden gemaakt om binnen dit bedrag te blijven.

Economische zelfvoorzienend
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Is de gemeente bewust van haar economische zelfvoorzienendheid en hoe wordt
deze gestimuleerd. Naar welk niveau wil het college ?
Het college is zich zeer bewust van de sterke lokale economische positie. Dat vinden
wij meer dan prettig. Economisch zelfvoorzienend zijn is echter geen doel. In
samenwerking met de ondernemersvereniging en de ZLTO werken we continue aan
verbetering. Onder andere door zoveel als mogelijk onnodige regelgeving weg te
nemen en mee te denken als kansen zich voordoen.

Duurzaamheid buitengebied
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

vraag 10

blz. 6

Welke concrete maatregelen heeft het college voor ogen met de € 25.000 die wordt
vrijgemaakt voor stimuleren van duurzaamheid in het buitengebied?
In de provinciale visie op de transitie duurzame veehouderij is een duidelijke rol
weggelegd voor de overheid. Dit zit met name in de faciliterende zin. Om die rol goed
op te kunnen pakken is dit budget opgenomen.
De ambitie wordt uitgesproken om de bereikbaarheid in het buitengebied fysiek en
digitaal te verbeteren. Heeft het college signalen dat deze onvoldoende zou zijn?
Bereikbaarheid is een voorname randvoorwaarde voor ontwikkeling. Met ons
programma vitaal Buitengebied Boekel geven we richting aan die ontwikkeling. Ook
zonder signalen wil het college inzetten op een verbetering van de bereikbaarheid.

Faciliteren van ontwikkeling, digitale ontsluiting
VVD Boekel - Venhorst
bijlage vraag 11 & 12
Vraag:
Antwoord:

Waar ligt de invloed van het college op een goede 4G dekking?
Het college heeft daarop dezelfde invloed als de burger. Bij de provider aankaarten
van het probleem en indien mogelijk overstappen naar de provider die wel een goed
product levert.

Vraag:

Zijn we voldoende voorbereid op groei, hoe faciliteert Boekel de benodigde groei aan
digitale ontsluiting, ook in nieuwbouwwijken.
We zijn voorbereid. Alweer ruim 5 jaar beschikken we over het eerste gemeente
dekkende glasvezelnetwerk waarmee heel de gemeenschap kan beschikken over een
supersnel netwerk. Ook in onze nieuwbouwwijken is dit aangelegd.

Antwoord:

Omgevingswet en omgevingsplan
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 7
blz. 6

(CDA)Welke kosten brengt de omgevingswet nog met zich mee en welke ICT
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Antwoord:

investeringen horen daar bij. Wanneer treed het omgevingsplan in werking, wat zijn de
ervaringen tot nu en zijn er nog frictiekosten? (GVB) Lopen er nog procedures
aangaande het omgevingsplan.
De grootste uitdaging voor de overheid inzake de omgevingswet is het maken van een
cultuuromslag. In plaats van interne processen voorop te stellen is de opdracht de
vraag van de burger voorop te stellen. We merken dat de Boekelse manier van
werken (het Boekels model) naadloos aansluit bij de uitgangspunten van de
omgevingswet. Waar andere overheidsorganen een breed cultuurprogramma
opschalen is dat in onze situatie veelal in de genen aanwezig. Qua ICT omgeving
willen we toe naar een situatie waarbij de burger (daar doen we het voor) heel
eenvoudig die informatie krijgt die op hem/haar van toepassing is. Dat vergt een
integrale kijk op de ICT omgeving. Op het moment dat de omgevingswet meer is
uitgewerkt weten we welke aanpassingen gedaan moeten worden en wat de
bijhorende kosten worden.
Het omgevingsplan is door de raad vastgesteld en daarmee in werking getreden.
Uitzondering daarop is het onderdeel mestverwerking waar een voorlopige
voorziening is aangevraagd. De ervaringen tot nu zijn zoals hierboven voor de
Boekelse situatie beschreven, we merken dat onze manier van werken weinig
aanpassing behoeft.
Er lopen een twintigtal beroepsprocedures tegen het plan. Dat ligt nu bij de Raad van
State ter behandeling.

Afkoop nieuwvestiging Langstraat
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Is de overdracht van de gronden al gerealiseerd en wat is de status van het overleg
met de provincie.
In het kader van de afkoop moet snel na het raadsbesluit 10 hectare landbouwgrond
worden geleverd. We zijn het eens over de levering van 13,5 hectare voor 1
december. Dan rest nog 2,5 hectare binnen 5 jaar. Streven is echter om dat veel
sneller af te wikkelen. Nu helder is wat de gevolgen op de exploitatie LOG zijn zal met
de provincie de LOG claim afgewikkeld worden.

Familievarken
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 7
blz. 5

Wat is de status van plan De Run en wanneer start de tweede fase uitgifte? Wat is de
planning indien Ecodorp tijdig afneemt, en wat is de planning indien Ecodorp niet tijdig
afneemt.
De status van plan De Run is in ontwikkeling. De tweede uitgifte willen we in het
voorjaar van 2019 op de markt zetten. Indien Ecodorp haar gronden voor 1 december
afneemt zullen zij binnen 1 jaar moeten aanvangen met de bouw van de eerste 10
woningen. Indien Ecodorp niet tijdig afneemt kan de gemeente de koop ongedaan
maken.

Ecodorp
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 5

Wat is de voortgang en wordt de locatie aan de Hoekstraat verkocht?
De uitvoering zal snel in een stroomversnelling komen. Naar verwachting wordt medio
november gestart met de bouw, de bouwvergunning is definitief. De locatie wordt door
“familievarken” gehuurd. Indien het concept succesvol blijkt zal de locatie worden
gekocht.

De Run
CDA Boekel - Venhorst
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 6

blz. 5

Volgens de website van Ecodorp is er op 28 november 2018 een afspraak bij de
notaris m.b.t. aankoop van de grond van de gemeente. Klopt dat?
Ja.
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Sociale huurwoningen
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Welke ambities heeft de gemeente als het gaat over de te realiseren huurwoningen. Is
het college op de hoogte van de problematiek rondom steunpunt Mennehof.
Onze ambitie ligt vast in de prestatieafspraken die wij vastleggen met Peelrand
Wonen. De problematiek rondom Mennehof is ons bekend. Voor ons reden om een
gesprek met Leefbaar Venhorst en Peelrand Wonen te entameren. Op basis daarvan
kijken we of een actieve aanpak gewenst is waarbij we gebonden zijn aan (wettelijke)
beleidsvrijheid van de woningbouwstichting.

Gebruik gemeentegronden en reststroken
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:
Vraag:

blz. 4

blz. 5

Hoe ver is de gemeente met het terugvorderen van gemeentegronden die nu door
voornamelijk agrariërs worden gebruikt?
De eerst fase is op een enkel perceel na afgedaan. Na afronding kan fase 2 starten.

Antwoord:

Is binnen het onderhoudsbestek rekening gehouden met het onderhoud van deze
gronden.
Elke 2 jaren wordt het bestek geactualiseerd.

Vraag:
Antwoord:

Wat is de stand van zaken rondom verkoop reststroken binnen de bebouwde kom.
Het project wordt komend jaar afgerond.

Vraag:
Antwoord:

Geldt er een verjaringstermijn
Er is een wettelijke vastgestelde verjaringstermijn.

Subsidiewerving
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat het beleid is op subsidiewerving.
Er is geen afzonderlijk beleid vastgesteld. Bij voorkomende projecten wordt zowel
vanuit de organisatie als vanuit de ketenpartners onderzocht of en in welke vorm
subsidieverwerving mogelijk is. Dit geldt ook voor social return (waar mogelijk).

Verschil programma C 2018-2019
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
mln)?
Antwoord:

vraag 24

blz. 5

Gevraagd wordt wat het verschil is tussen 2018 en 2019 van programma C (2,75
Tussen 2018 en 2019 is het verschil marginaal. Het verschil waar u op doelt betreft
2017 en de volgende jaren. Dit verschil wordt veroorzaakt door de gerealiseerde winst
op het grondbedrijf in de Donk fase 1 & 2 in het verantwoordingsjaar 2017.

Programma D - Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
Sport
CDA Boekel - Venhorst
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 7 & 8
vraag 15

Wanneer wordt het proces sportvisie opgestart en hoe wordt dit proces exact
vormgegeven? Wat is de status van de visie en moeten alle toekomstige
sportverenigingsbesluiten worden getoetst aan de visie. Welke stappen worden
genomen om verenigingen te privatiseren
Nu zijn de kennismakingsgesprekken met de sportverenigingen ingepland en in
uitvoering. Daarbij wordt aangegeven dat we gaan werken aan een sportvisie en bij de
verenigingen “geproefd” waar hun belangen liggen. Afhankelijk van de input die we
daarbij verzamelen gaan we het proces verder inrichten.
De visie krijgt dezelfde status als alle andere gemeentelijke visies, een kader voor
besluitvorming. Afwijking van moet -mits goed onderbouwd- mogelijk zijn.
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Privatiseren is niet het doel van de sportvisie. In ons accommodatiebeleid zijn andere
keuzes gemaakt. Hoger einddoel is een (zeer) actief verenigingsleven dat bijdraagt
aan een nog betere leefbaarheid.
Recreatie, wandelpad Burgtseloop
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Wil het college meewerken aan een wandelpad naast de Burgtseloop in het kader van
vitaal buitengebied.
Recent is u middels een uitvoeringsprogramma een projectmatige aanpak van
wandelroutes voorgelegd. Die routes zijn in een proces van ruim een jaar samen met
de betrokken belangenverenigingen geprioriteerd. Het college voelt er niet voor daar
-nu al- zelfstandig andere keuzes in te maken.

IBN
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Wanneer komt er duidelijkheid over het onderhoudsbestek en de reëel raming van
kosten.
Het is ons gelukt om samen met IBN een onderhoudsprogramma op te stellen binnen
de geraamde bedragen.

Antwoord:

Antwoord:

vraag 9
blz. 5

Het beleid is vastgesteld, wat nog rest is het onderdeel vervangings- (en uitbreidings-)
investeringen. Wat is de stand. Kunnen we dat onderdeel van de beleidsnotitie in
2018 ontvangen?
Nee. Dit onderdeel zal in de loop van 2019 ter besluitvorming aan u worden
voorgelegd.

Gevolgen niet verkopen Sint Jangebouw
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

blz. 6
blz. 8

Wat is de status van de uitbreiding groene ladder. Wat is de stand van zaken Boekels
Ven en wat is de reden voor het opschaven van een wandelpad bij de Vliegberg?
De groene lader is een visie. De status is dat deze leidend is voor ontwikkelingen ter
plaatse waarbij we –waar mogelijk- zaken met elkaar combineren. Met betrekking tot
Boekels Ven is het behoorlijk stil. Er zijn ons vragen gesteld maar nog geen concrete
plannen voorgelegd. Het opschaven van paden hoort bij regulier periodiek onderhoud.

Accommodatiebeleid
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

vraag 25
blz. 8

In hoeverre wordt in het IBN bestek aandacht geschonken aan het te werk stellen van
(Boekelse) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
100%.

Groene ladder
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 8

blz. 5
vraag 43

Welke financiële consequenties heeft dit uitstel voor de begroting 2019 en
meerjarenraming? Welke gevolgen heeft het raadsbesluit voor de afspraken met de
potentiele koper? Wat gebeurt er met leegstand van de accommodatie Kennedystraat
2?
In de meerjarenraming is geen rekening gehouden met kosten inzake onderhoud.
Derhalve zijn er geen budgetten meer beschikbaar, dit zal in de voorjaarnota 2019
hersteld dienen te worden.
De potentiele koper is zich aan het beraden op zijn toekomst. Op basis van eerdere
positieve standpunten van het gemeentebestuur aangaande de uitgangspunten van
het beleid zijn richting deze partij wel verwachtingen gewekt. Die zijn niet vertaald in
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keiharde verplichtingen. Richting een partij waarmee je een jaar in gesprek bent heb
je echter wel minstens morele verplichtingen.
De leegstand van Kennedystraat 2 betekent dat we op zoek gaan naar een nieuwe
huurder.

Jeugdhobbyclub
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt welke financiële consequenties ontstaan er m.b.t. exploitatie van het
Kindpark en voor wiens rekening zijn deze, nu de verhuizing van de Jeugdhobbyclub
naar het Kindpark, (definitief) niet doorgaat?
De exploitatie van het Kindpark komt bij de schoolbesturen. Het niet meegaan van de
hobbyclub heeft een negatief effect voor alle gebruikers doordat gezamenlijke kosten
verdeeld worden over minder gebruikers.

Tijdelijke huisvesting
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 7

Gevraagd wordt welke concrete resultaten inzake laaggeletterdheid daarin afgelopen
jaar zijn behaald?
Resultaten zijn in de vorm van bereik: via het Taalhuis worden mensen ondersteund in
basisvaardigheden. Binnen de Taalklas, die al een aantal jaren loopt, is aanmerkelijke
verbetering van woordenschat aanwijsbaar.

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

vraag 16

Gevraagd wordt: Kunt u de € 40.000 verklaren die geboekt staat als tijdelijke
huisvesting uilenspiegel?
Bij het krediet voor nieuwbouw Kindpark is € 79.000 bestemd voor ‘tijdelijke
huisvesting en verhuiskosten’. Dergelijke kosten kunnen niet meerjarig worden
afgeschreven zoals de stichtingskosten maar zijn in de exploitatie verdeeld over de
jaren 2018 en 2019 opgenomen.

Laaggeletterdheid
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 6

vraag 24

Gevraagd wordt waarom het budget onderwijsachterstanden vanaf 2021 van € 50.000
wordt bijgesteld naar € 30.000.
Omdat we verwachten tegen die tijd daarvoor minder budget nodig te hebben.

Gelijke behandeling sportkantines - horeca
VVD Boekel - Venhorst
vraag 14
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe de gemeente Boekel kan bijdragen aan de gelijkwaardige
behandeling van sportkantines en horecaondernemers?
De gemeente Boekel streeft juist niet naar een gelijkwaardige behandeling. Voor
sportkantines zijn andere regels van toepassing dan voor horeca gelegenheden. Een
sportkantine is geen horeca gelegenheid en dat willen we ook zo houden. In overleg
met horeca en sportverenigingen heeft de gemeente spelregels opgesteld teneinde
oneigenlijke concurrentie tegen te gaan. Via toezicht en handhaving (onder andere via
inzet van Boa’s) wordt toegezien op naleving van deze regels.
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Programma E - Sociaal domein
Armoedebeleid
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst

blz. 6
blz. 9

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat wanneer de raad het armoedebeleid kan verwachten.
Uiterlijk in de laatste raadsvergadering van 2019.

Vraag:

Gevraagd wordt wanneer het college het nieuwe armoedebeleid verwacht voor te
kunnen leggen aan de raad.
Uiterlijk in de laatste raadsvergadering van 2019.

Antwoord:

Pleeggezinnen
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of de wervingsactie pleeggezinnen tot meer pleeggezinnen in Boekel
heeft geleid.
Daar heeft de gemeente geen zicht op, deze informatie is alleen bij Pleegzorg
Nederland bekend.

Jeugdzorg
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

blz. 6

vraag 18

Gevraagd wordt wat het risico is voor Boekel door de huidige wijze van financieren,
contracten en sturen op het budget voor jeugdzorg.
Daar is geen eenduidig antwoord op te geven: het risico ligt niet alleen op
contractering maar ook op het openeinde-karakter van de Jeugdzorg, de door het Rijk
opgelegde regionale samenwerking, solidariteitsvraagstukken, etc.
Heeft het College voldoende inzicht en mogelijkheden om te sturen op kosten?
Daar wordt aan gewerkt, zowel regionaal (verandering van inkoopstrategie) als lokaal
(preventie, sturen in toegang).

Verlaging budget Jeugdhulp
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)

vraag 33

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt waarom het jeugdhulpbudget vanaf 2021 wordt verlaagd.
Het College heeft ervoor gekozen om voor de jaren 2019 en 2020 te investeren in
preventie en maatwerk. We opteren voor een kostendaling als gevolg van invoering
van de nieuwe werkwijze.

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of dit ook geldt voor E09, preventie Jeugdhulp.
Ja, plus dat preventie versterking behoeft vóór 2021.

Integraal werken in het Sociaal Domein
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe het College denkt integraal te gaan werken
Integraal werken is groot denken, klein beginnen. Rondom een gezamenlijke
probleemervaring op cliëntniveau, lukt integraal werken veel beter. Dit past bij de
kracht van Boekel en bouwen we verder uit.

Preventie in het Sociaal Domein
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

vraag 19

vraag 20

Antwoord:

Gevraagd wordt of het College op de hoogte is van de bijdragen in de regio inzake
preventie?
Nee.

Vraag:

Gevraagd wordt of we kunnen (mee)bewegen in het preventiebudget?
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Antwoord:

Nee, preventie is een lokale keuze/verantwoordelijkheid, van lokale middelen, en sterk
afhankelijk van opbouw samenleving, probleemwijken, etc. We delen geen
preventiemiddelen, wel goede ideeën.

Vraag:

Gevraagd wordt of het inzichtelijk is waar samenwerking preventiekosten kan
drukken?
Preventiekosten drukken kan bij het Basisteam Jeugd en Gezin, doordat dit team
uitvoering geeft aan Jeugdhulp in zowel Landerd als Boekel. Samenwerking heeft hier
meerwaarde.

Antwoord:

Risico’s Sociaal Domein
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

blz. 9

Gevraagd wordt op welke wijze het college de gemeenteraad tussentijds en
intensiever gaat betrekken in (financiële) keuzes voor het Sociaal Domein.
De raad heeft het budgetrecht. Beleidskeuzes worden gemaakt in beleidskaders.
Animo van raads-/burgerleden bij opiniërende bijeenkomsten Sociaal Domein is
tanende.
Gevraagd wordt in hoeverre de buffer van de algemene reserve dient voor de risico’s
van de openeinderegelingen in het sociaal domein?
De algemene reserve dient ook voor de risico’s in het Sociaal Domein, zoals ook de
overschotten van het Sociaal Domein worden toegevoegd aan de reserve.

Lokale maatwerkoplossingen in het Sociaal Domein
CDA Boekel - Venhorst
blz. 9
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt in hoeverre en in welke omvang maatwerkuitvoeringen extra
ambtelijke inzet vragen en in hoeverre is hierin reeds voorzien?
Maatwerkoplossingen vragen vooral veel ambtelijke capaciteit in de uitvoering van het
DorpsTeam Boekel en de uitvoering in Meierijstad (sociale zaken). De druk op beide
uitvoeringsinstanties neemt toe.

Abonnementstarief Wmo
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

Antwoord:

vraag 23

Gevraagd wordt of de stijgende kosten naar aanleiding van het abonnementstarief in
de Wmo besproken is in de regio en met de provincie en wat eventuele oplossingen
zijn.
Niet besproken met provincie, wel met de regio. We hebben de begroting aangepast
op minder inkomsten en hogere kosten en sturen via een nieuw beleidskader 20202023 op de transformatie in de Wmo.

Abonnementstarief Wmo in relatie tot het kleinschalig Collectief Vervoer
CDA Boekel - Venhorst
blz. 9
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of er mogelijkheden zijn om het Kleinschalig Collectief Vervoer in
eigen beheer te nemen met een aanzienlijk lagere gemeentelijke bijdrage.
Wij zien deze mogelijkheden niet omdat hiervoor niet de benodigde capaciteit,
middelen en randvoorwaarden aanwezig zijn. Kosten zullen waarschijnlijk juist
toenemen door hogere uitvoeringskosten die over minder gebruikers verdeeld moeten
worden.

Aanbesteding front- en backofficesystemen Wmo en Jeugdwet
CDA Boekel - Venhorst
blz. 9
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt waarom is afgeweken van het gangbare aanbestedingsbeleid.
Omdat de inkoopstrategie gericht was op zeker stellen: de uitvoering is sterk
afhankelijk van de bestaande klantinformatiesystemen en de aansluiting bij het
landelijk berichtenverkeer.

Vraag:

Gevraagd wordt of er met de inkoop van ICT-systemen Wmo en Jeugdwet een
samenwerking is met andere regiogemeenten?
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Antwoord:

Niet voor inkoop van ICT-systemen. Wel voor invoering en doorontwikkeling van het
landelijk berichtenverkeer.

Vraag:

Gevraagd wordt in hoeverre deze investering na implementatie extra meer of juist
minder ambtelijke inzet vraagt.
Ambtelijke inzet blijft gelijk.

Antwoord:

Externe ondersteuning Adviesraad Sociaal Domein
CDA Boekel - Venhorst
blz. 9
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt waaruit de externe ondersteuning bestaat voor de Adviesraad Sociaal
Domein, voor welk bedrag extra ondersteuning geboden wordt en met welk doel.
De externe ondersteuning is tijdelijk, omdat vrijwilligers en bestuursleden stoppen en
moeilijk aangevuld kunnen worden en de werkload toe neemt. Doel is borgen dat er
over een jaar nog een goed functionerende ASD staat die College en Raad gevraagd
en ongevraagd kan adviseren. Precieze kosten zijn nog niet bekend.

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

Gevraagd wordt wat wordt verstaan onder een integrale uitkering (blz. 24)?
Op pagina 24 wordt gesproken van een integratie uitkering waarvan in 2019 geen
sprake meer is.

Budget Jeugdzorg
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

vraag 17

Gevraagd wordt wat het effect is van meer budget uit Den Haag voor Jeugdzorg voor
de begroting van de gemeente Boekel?
Op dit moment is niet in te schatten wat dit effect is.

Huisvesten statushouders
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

vraag 27

blz. 6

Gevraagd wordt of de gemeente voldoet aan haar verplichtingen als het gaat om
huisvesten van statushouders?
Ja.

Voorkeursbeleid huisvesting statushouders
VVD Boekel - Venhorst
vraag 9
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd word: Heeft de gemeente een voorkeursbeleid voor huisvesting
statushouder?
De taakstelling huisvesting vergunninghouders op grond van de Woningwet wordt
samen met PeelrandWonen en Vluchtelingenwerk uitgevoerd. Vergunninghouders zijn
een van de doelgroepen. Er is geen sprake van voorkeursbeleid.

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

vraag 32

Gevraagd wordt naar een verduidelijking op de cijfers?
Zie toelichting op pagina 10 van de begroting 2019.
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Programma F - Volksgezondheid en milieu
ODBN
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

vraag 12
blz. 7
blz. 10
vraag 25

(CDA) Waarom zijn de bedragen voor het actualiseren van het inrichtingenbestand
structureel? Wat is de meerwaarde van de aansluiting bij SSIB. (GBV) Vindt het
college ook dat wijzigingen in het inrichtingenbestand door de vergunninghouder
moeten worden gemeld en wil het college een sanctiebeleid invoeren bij niet
nakoming. (GVB) Waarom is deze post opgenomen zonder raadsbesluit. (VVD)
Waaruit blijkt dat het college kan sturen, hebben we voldoende invloed op de koers, is
het einde van de oplopende kosten in zicht? (DOP) is er al duidelijkheid over de
verdeelsleutel?
De genoemde structurele meerkosten zijn niet voor aanpassing van het
inrichtingenbestand, ze komen voort uit een stijging van het uurtarief van de ODBN.
Dat is structureel. Door het up to date krijgen van ons inrichtingenbestand hopen we
juist dat de jaarlijkse inzet beperkt kan worden. Daardoor is de structurele stijging
beperkt tot € 30.000. De verplichting tot melding van een aanpassing ligt bij de
vergunninghouder, dat is wettelijk vastgelegd. Het college is geen voorstander van
sanctiebeleid, in gesprek zijn en blijven werkt beter.
Onze (college en raad) invloed op de keuzes van de ODBN binnen de GR is bekend.
Recent is een regionale informatieavond voor raadsleden gehouden door de ODBN.
Dat is het podium voor raadsleden om hun kritische houding ten opzichte van de
voorgestane ontwikkeling voor te leggen.
De meerwaarde van de SSIB zit met name in de samenwerking en de uitwisseling van
gegevens. Daarbij blijven we de meerwaarde kritisch volgen. Wij stellen voor de
aansluiting na 2 jaar te evalueren en u daarin mee te nemen. Het college gaat ervan
uit dat de raad deze werkwijze kan ondersteunen.

Afvalinzameling
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 6

Overweegt het college bladmanden in het buitengebied te plaatsen? Vindt het college
ook dat het adagium “de vervuiler betaalt” niet altijd opgaat.
Het college overweegt niet om in het buitengebied bladmanden te plaatsen. Een
belangrijk kenmerk van buitengebied is ruimte en daar zijn goede alternatieven te
bedenken.

Particulier onderhoud monumentale bomen en overlastbeleid
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 6
Vraag:
Antwoord:

Is het college bereid beleid op te stellen waarbij vakkundig onderhoud van
monumentale bomen wordt gesubsidieerd?
Het college ziet geen noodzaak waarom dit zou moeten gebeuren.

Vraag:
Antwoord:

Krijgen we een overzicht van gekapte bomen met herplantplicht sinds 2008.
Een dergelijk overzicht is er niet.

Operatie steenbreek
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

vraag 26

Kunt u ons informeren over deze operatie en wat zijn de kosten?
De Gemeente Boekel heeft zich samen met andere As50+ gemeenten Bernheze,
Landerd, Meierijstad, Oss en Uden en Waterschap Aa en Maas aangesloten bij de
landelijke publiekscampagne van Operatie Steenbreek. Het doel van deze actie is het
tegengaan van de verstening in de tuin en bewoners bewust maken van de nadelige
gevolgen van deze verstening. Via onze website en Weekblad Boekel en Venhorst
worden de inwoners nader geïnformeerd. Een van de acties is dat inwoners 1
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stoeptegel kunnen inleveren in ruil voor 1 plant per adres. Het budget bedraagt
€ 2.500,- en wordt via het GRP gedekt.
Transitie duurzame veehouderij
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wanneer de nieuwe geurkaart beschikbaar komt, welke acties we
vervolgens voorzien en hoe we de aanpak gaan communiceren met het middenveld.
De geactualiseerde geurkaart voor de gehele gemeente komt naar verwachting rond
de jaarwisseling beschikbaar. Afhankelijk van de impact van de aanpassingen gaan
we onze vervolgstrategie bepalen. Zijn de gevolgen beperkt dan zal ook de
communicatie beperkt zijn. Zijn de gevolgen fors dan zal een planmatige aanpak voor
het vervolgtraject worden opgesteld.

Circulaire en grondgebonden landbouw
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Aan welke acties denkt het college om de geurhinder aan te pakken?
We zetten het beleid van de laatste jaren door, een beleid dat toename van
geurhinder nagenoeg onmogelijk maakt maar vooral werkt met afname soms in ruil
voor ontwikkelruimte.

vraag 13

Is het college bereid de OZB te verlagen en het budget duurzaamheid buitengebied uit
de begroting te halen en om te zetten in een PM post.
Nee, tenzij de raad dit opdraagt natuurlijk. We hebben als overheid een voorname rol
om landelijke en provinciale regelgeving te vertalen naar uitvoering. Feitelijk helpen
we onze ondernemers met anticiperen op de toekomst, in onze ogen zal dit zijn
vruchten af gaan werpen die qua rendement de kosten ver te boven gaan.

Duurzaamheidsagenda
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

vraag 13
blz. 7

Signaleert het college ook het probleem dat de provincie geen rekening houdt met de
impact van haar vergunningen.
Nee, het college signaleert juist een provinciebestuur dat haar rol in het werken aan
een gezond werk en leefklimaat heel serieus neemt.

Duurzaamheid buitengebied
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 7

Is er voldoende capaciteit voor de (verwachtte) vergunningaanvragen en is hier
provinciale ondersteuning voor nodig.
In de begroting is de extra personele capaciteit nog niet opgenomen. Dat wordt in
2019 voorgelegd. Bekeken wordt ook in hoeverre hier externe ondersteuning op
mogelijk is.

Gezond werk en leefklimaat
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 10

In 2019 is het college voornemens circulaire landbouw te faciliteren. Wat gaat het
college daarbij concreet ondernemen.
De agrarische sector is in beweging. Vele beleidsuitgangspunten worden aangepast.
Dat gebeurt op landelijk en provinciaal niveau. Daar waar hogere regelgeving de
sector dwingt tot andere bedrijfsvoering willen wij mede faciliteren. Op dit moment
investeren we in menskracht die bestaat uit een strategisch adviseur die plannen van
ondernemers, overheid en samenleving stroomlijnt. Zien wij gaandeweg de
gesprekken dat meer nodig is dan zullen we daar bij de raad op terugkomen.

Brabantbesluit
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 10

blz. 6

Gevraagd wordt wanneer de duurzaamheidsagenda geactualiseerd wordt?
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Antwoord:

Deze zal in 2019 geactualiseerd worden.

Handhaven
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

vraag 2

Gevraagd wordt wat de mening en positie van het college betreffende handhaven is?
Ons doel is er voor te zorgen dat onze gemeente bewoonbaar is en dat wij het
leefmilieu van onze burgers beschermen en verbeteren. Om dit doel te kunnen
garanderen zijn er wettelijke regels opgesteld en zien wij toe op de naleving van deze
regels; handhaving. Onze inzet hierbij is dit zo sober en doelmatig mogelijk te doen
binnen de wettelijke kaders. De baten van handhaving zijn echter niet direct
inzichtelijk, al zijn weinig klachten en tevredenheid van burgers over hun leefomgeving
indicatoren.

Reserves en voorzieningen
Reserves en voorzieningen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt welk beleid de gemeente nastreeft m.b.t. omgang vaste reserves?
Gevraagd wordt of de vaste reserve ad € 1.000.000 (10.000 x € 100) nog wel de juiste
hoogte is in relatie tot huidig takenpakket en de bijbehorende risico’s.
In de nota financieel beleid 2015 is door de raad bepaald hoe omgegaan dient te
worden met de algemene reserve en de vaste reserve. Zie pagina 18 van de Nota
financieel beleid 2015.

Weerstandvermogen en risicobeheersing
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

vraag 20

Gevraagd wordt een toelichting op de stille reserves?
Het overzicht stille reserves is een momentopname waar van alle gemeentelijke
eigendommen(panden) de WOZ-waarden en de boekwaarden zijn opgenomen. Het
verschil betreft de stille reserve. De gronden worden gewaardeerd tegen een
gemiddeld geldende grondprijs. Zie pagina 42 begroting 2019.

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

vraag 19

Gevraagd wordt of bij de inventarisatie van de risico’s De Zuidwand had moeten
worden opgenomen?
Nee. De investeringen in de Zuidwand zijn integraal opgenomen in de begroting. Het
krediet van € 4,1 mln is daarbij leidend. Bij afwijkingen zullen keuzes worden gemaakt
om binnen dit bedrag te blijven. Op voorhand wordt dit niet als een extra risico
benoemd.

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

vraag 10 & 11
blz. 9

vraag 28

Gevraagd wordt of het overzicht acceptabel is.
Ja. De raad heeft een aantal jaren geleden besloten de belastingcapaciteit maximaal
in te zetten. Tijdens de economische crisis zijn zowel offers gevraagd van de inwoners
als van de organisatie. De organisatie is tot een minimumomvang teruggebracht en
worden taken zoveel mogelijk in regie of samenwerking uitgevoerd. Ook de laatste
tranche van de belastingverhoging is niet doorgegaan en is zelfs een verlaging
doorgevoerd van 10%.

Financieel deskundig advies n.a.v. amendement de Zuidwand
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.) vraag 36
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of alsnog een financieel advies van een andere financieel deskundige
dan de accountant kan worden gevraagd.
Dit onderwerp is conform besluitvorming van de raad op 4 oktober afgehandeld.
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Paragrafen
OZB - opbrengsten
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

vraag 2

Gevraagd wordt wat de onderbouwing is van de opbrengsten woningen en
niet-woningen. Graag een overzicht van de afgelopen 5 jaren.
De opbrengsten OZB worden jaarlijks gebaseerd op het voorafgaande jaar, verhoogd
met de toename i.v.m. autonome groei en CPI (consumentenprijsindex) en mogelijk
een stijging van de opbrengst waartoe de raad besluit (bijv. in 2019 6% voor
woningen).

ozb eig. woning
ozb eig. niet woning
ozb gebr. niet woning

OZB-opbrengsten 2014-2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
€ 1.108.094 € 1.415.039 € 1.594.865 € 1.555.478 € 1.500.098 € 1.620.676
€ 454.769
€ 585.849
€ 667.907
€ 648.903
€ 570.679
€ 585.456
€ 276.074
€ 356.646
€ 408.941
€ 397.787
€ 370.625
€ 380.777

Totaal

€ 1.562.863 € 2.357.535 € 2.262.773 € 2.204.381 € 2.441.402 € 2.586.908

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

Gevraagd wordt waarom de stijging in 2019 en 2020-2022 verantwoord is.
Het nieuwe college heeft vele ambities die vooral bedoeld zijn om Boekel aantrekkelijk
en leefbaar te maken en te houden. Hiervoor zijn middelen noodzakelijk zijn die
rechtstreeks terugvloeien naar de gemeenschap. Door herijking en heroverweging van
de ambities is een balans gevonden tussen investeren en vragen van een financiële
bijdrage. Hierdoor is de begroting reëel sluitend en kan Boekel nog meer leefbaar
worden.

Lasten voor burgers
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

vraag 29

Gevraagd wordt: Komen er nog meer kosten na 2019 en wat krijgt de burger er voor
terug?
Het coalitieakkoord staat vol ambities die terug te vinden zijn in de begroting 2019. De
daarmee gepaard gaande lastverzwaringen (o.a. OZB, riool, onderhoud) zijn nodig om
deze ambities waar te kunnen maken en de leefbaarheid te vergroten of in stand te
kunnen houden. In de paragraaf lokale heffingen vindt u een brede uiteenzetting van
de totale lasten voor de inwoners.

Bezuinigen
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

vraag 4

vraag 30

Gevraagd wordt of andere opties aanwezig zijn om de begroting sluitend te krijgen
dan wel te bezuinigen.
Opties om een begroting sluitend te krijgen;
-Verlaging kosten,
-Verhoging opbrengsten.
Tijdens de economische crisis zijn zowel offers gevraagd van de inwoners (OZB
verhoging in 3 tranches) als van de organisatie (bezuinigingen, vacaturestop).
Opbrengsten zijn verhoogd, kosten zijn verlaagd. De organisatie is tot een
minimumomvang teruggebracht en taken worden zoveel mogelijk in regie of
samenwerking uitgevoerd. Het college heeft de ambities uit het coalitieakkoord
heroverwogen en gekozen voor een beperkte lastenverzwaring.
Bezuinigen is altijd mogelijk onder gelijktijdige afname van ambities (oud en/of nieuw
beleid).
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Heffingen per inwoner
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 11

Gevraagd wordt of de totale heffingen in euro’s per inwoner voor 2019 al bekend zijn?
Na besluitvorming in de decemberraad is dit bekend.

Verdeling woonlasten en extra verhoging afvalstoffen- en rioolheffing
CDA Boekel - Venhorst
blz. 11
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of een ander verdeling van de woonlastengroep de begroting sluitend
maakt en kan bij afvalstoffen- en rioolheffing een extra verhoging ten gunste
komen van de OZB?
Een andere verdeling leidt niet tot het sluitend maken van de begroting omdat de
opbrengsten vooraf bepaald worden en het tarief per categorie een afgeleide is.
Een extra verhoging voor afvalstoffen- en rioolheffing ten gunste van de OZB is
wettelijk niet toegestaan.

0,3 fte extra wethouder
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt waaruit gaat blijken dat de inzet van 0,3 fte extra wethouder ten
goede komt aan de inwoners van Boekel?
Dit gaat in algemene zin blijken uit meer aandacht voor de inwoners van Boekel.

Aantal fte’s
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

vraag 30

Gevraagd wordt naar een korte toelichting op de genoemde risico’s?
Genoemde risico’s zijn opgenomen omdat deze mogelijkerwijs van invloed kunnen zijn
op de resultaten van de verbonden partijen en daarmee op de eventuele bijdrage van
de gemeente Boekel.

VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

vraag 22

Gevraagd wordt of het college het eens is met de D.O.P. dat bij openeind regelingen
elk dossier met een open blik bekeken en behandeld moet worden en dat financiën
daarbij niet als uitgangspunt genomen moet worden
Elke regeling moet op zijn eigen merites bekeken worden. Doel en aard van de
regeling spelen daarbij een belangrijke rol. En zoals u kunt lezen op blz. 32 is de
gemeente verplicht een voorziening te verstrekken indien de aanvrager hier recht op
heeft. Ongeacht of hiervoor voldoende budget beschikbaar is. Dat betekent echter niet
dat er niet gekeken moet worden naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van die
voorzieningen. Als een voorziening (of vergelijkbaar alternatief) goedkoper kan
worden aangeboden moeten we dat zeker niet laten.

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

vraag 42

Gevraagd wordt het aantal fte’s helder te definiëren en bij wijziging dit vooraf af te
stemmen met de raad.
De formatie varieert binnen de organisatie. Om de benodigde flexibiliteit te behouden
gaan we niet op voorhand het aantal fte’s definiëren. Naar gelang de aard en omvang
van de diverse werkzaamheden wordt de formatie ingevuld, waarbij voorop staat dat
we binnen de beperkte middelen het maximale willen presteren.

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

vraag 18

vraag 27

Gevraagd wordt hoe het college meer vat gaat krijgen op samenwerkingsverbanden in
het algemeen en de ODBN en Jeugdzorg in het bijzonder?
Zowel raad als college spelen een rol in de diverse besluitvormingstrajecten. Dat vergt
een actieve houding. De diverse collegeleden doen dit door zitting te hebben in
dagelijkse besturen en/of algemene besturen en oefenen daar invloed uit. Ook op
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ambtelijk vlak worden de belangen van de Boekelse inwoners behartigd. Het is echt
niet zo dat alleen naar een grote gemeente zoals Den Bosch wordt geluisterd. Soms is
het een kwestie van lange adem, maar invloed heeft Boekel zeker. Het achterliggende
idee van zo’n samenwerkingsverband is dat we het samen beter doen dan alleen. Ook
de beslissingen die voor de uitvoering van belang zijn, worden samen genomen. Dat
vergt een open houding waarbij geven en nemen gewoongoed zijn.
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat de verwachting van het college is op korte en lange termijn ten
aanzien van de hogere kosten door bureaucratisering?
Bij een aantal samenwerkingsverbanden zien we dat de kosten stijgen. De oorzaken
daarvan zijn divers. De stijging op het conto van bureaucratisering schuiven is dan ook
te kort door de bocht. De verwachting is dat met een hogere bijdrage voor de ODBN
de problemen bij de ODBN structureel aangepakt worden en dat een verdere
kostenstijging anders dan reguliere indexering niet aan de orde zal zijn. Ook ten
aanzien van de jeugdzorg voorzien wij de komende jaren een stabilisering van de
kosten.

Latente juridische en fiscale claims
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

vraag 20

Hoe is de fiscale claim van € 110.000 opgebouwd?
Omdat de Nederlandse sportvrijstelling niet voldoet aan de Europese regelgeving is
op Prinsjesdag 2018 een wetsvoorstel verschenen. Hier zijn o.a. overgangsregelingen
opgenomen, een van deze gaat over het feit dat er geen herziening wordt toegepast
voor investeringen die voor 2018 in gebruik zijn genomen en waarvan de
herzieningsperiode zich uitstrekt tot na 2018. Hiermee is de fiscale claim komen te
vervallen.

Geïnventariseerde risico’s
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

vraag 15

Is er nog voldoende geld over om deze claims te betalen rekening houdend met alle
financiële laste (Zuidwand, riolering, aanpassing plein etc.)?
Op pagina 43 wordt een vergelijking gemaakt met weerstandvermogen en de
financiële risico’s. Alle op dat moment bekende risico’s die kwantificeerbaar waren,
zijn meegenomen.
Op pagina 12 zijn de p.m. posten benoemd die nog niet in de begroting zijn
opgenomen en op pagina 13 zijn alle investeringen vermeld die wel in de
meerjarenbegroting zijn opgenomen.

Fiscale claim sport
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

vraag 28

vraag 31

Gevraagd wordt een toelichting op de geïnventariseerde risico’s?
Verwezen wordt naar een uitgebreide analyse die is bijgevoegd ter inzage bij het
raadsvoorstel Grondbedrijfrapportage 2018 zoals besloten in de raadsvergadering op
28 maart 2018. Het betreft bijlage 3: Berekening Weerstandsvermogen 2018.
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Algemene
beschouwingen
politieke partijen
begroting 2019

Geacht College,
Het CDA bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en
Productbegroting 2019. Een reëel sluitende begroting voor 2019 en voor de jaren 2020-2022,
niettegenstaande het feit dat er rekening gehouden moet worden met lasten van grootschalige
investeringen, zoals de Randweg, het nieuwe Kindpark en de Centrumontwikkeling.
Het nieuwe college heeft van de nieuwe raad vele uitdagingen en ambities meegekregen vanuit het
coalitieakkoord. Met name in het Sociale Domein duidt het college op forse verhoging van kosten in
de Jeugdzorg welke in de bekostigingsystematiek vanaf 2019 een integraal onderdeel gaat uitmaken
van de Algemene Uitkering. Er is dan geen koppeling meer met de rijksvergoedingen en zijn de lasten
voor Jeugdzorg voortaan onderdeel van onze eigen integrale afweging binnen de begroting.
Door verschillende ontwikkelingen liet de voorjaarsnota 2018 een negatief beeld zien. Het college is
echter onvermoeid met frisse inzet en energie de financiële consequenties van haar nieuwe ambities
gaan heroverwegen. Het college kiest voor een duidelijke meerjarenaanpak om zijn doel veilig te
stellen en voert daarbij een geleidelijke verhoging in van de OZB-opbrengsten, naast de reguliere
inflatiecorrectie, met 6% in 2019 en 3% per jaar voor de periode 2020-2022. Daarbij zal de disbalans
die de afgelopen jaren is ontstaan tussen woningen en niet-woningen worden geharmoniseerd,
conform het coalitieakkoord.
Het CDA is de afgelopen jaren steeds erg kritisch geweest over de jaarlijkse OZB-aanpassingen
waardoor onze inwoners de afgelopen jaren met relatief hoge lasten werden geconfronteerd ten
opzichte van burgers in de omgeving. Ons streven blijft een gemiddelde woonlast voor onze
inwoners ten opzichte van onze buurgemeenten. Het CDA concludeert dat dit ook in 2019 nog niet
voldoende is gerealiseerd. Dat betekent dat we nog steeds kritisch moeten blijven kijken naar onze
uitgaven.
In zijn ambities verwijst het college op diverse plaatsen in uw Programma Begroting 2019 naar het
collegeprogramma. Deze hebben wij echter nog niet van u ontvangen. Het is voor ons nog steeds
onduidelijk op welke wijze het college tot en met 2022 volgens de meerjarenbegroting concreet
invulling wil gaan geven aan het coalitieakkoord en welke consequenties dit heeft op onze financiële
positie.

Programma A. Bestuur en ondersteuning & Veiligheid
Een goed werkend ambtelijk apparaat is een voorwaarde voor een goede dienstverlening aan onze
inwoners. Samen met de verantwoordelijke burger wordt zorg gedragen voor een veilig en gezond
leefklimaat waarin de burger met vertrouwen kan leven, werken en recreëren. Dit alles binnen
gezonde financiële kaders is een belangrijke opdracht aan het college.
Evaluatie ICT-beleid
• Vorig jaar is de raad toegezegd dat in 2018 een informatiebeleid- en een ICT-plan zou worden
opgesteld om daarmee deze belangrijke beleidsterreinen toekomstbestendig te maken. Wanneer
kunnen we deze tegemoet zien?
•

De belangrijkste kostenpost van de implementatie van het Omgevingsplan, welke is geschoeid op
de nieuwe Omgevingswet, zal de aanpassing van de ICT met zich meebrengen. Op welke wijze
worden deze investering meegenomen in een nieuw ICT-plan en hoe zwaar wegen deze mee in
de totale kosten van een nieuw ICT-plan?

•

De website van de gemeente Boekel vraagt jaarlijks een bedrag van €62.000,-. Waar bestaan
deze kosten uit? Graag een nadere onderbouwing.

Scholingskosten
• Er is €5.000,- ingeboekt voor cursussen, congressen en studiebijeenkomsten voor raadsleden.
Voor dezelfde doeleinden is €24.200,- ingeboekt voor het secretariaat en twee keer €19.000 voor
de directie. Dit komt neer op een totaal van €67.200,-. Aan wat voor cursussen, congressen en
studiebijeenkomsten wordt dit geld zoal gespendeerd? Graag een nadere onderbouwing.
Algemene uitkering

•

Intussen is de septembercirculaire bekend. Wat is het effect hiervan op de huidige bedragen die
begroot zijn met betrekking tot de algemene uitkering uit het gemeentefonds? We ontvangen
graag informatie over de mogelijke financiële mutaties op dit punt en de mogelijke gevolgen
daarvan voor de begroting 2019.

Communicatie
• Het CDA ziet graag dat de gemeente haar inwoners, verenigingen en andere maatschappelijke
organisaties in een zo vroeg mogelijk stadium betrekt bij het vormgeven van beleid. Goede
communicatie is daarbij onontbeerlijk. Is er binnen het ambtelijke apparaat voldoende
deskundigheid en capaciteit aanwezig betreffende communicatievraagstukken?
•

Communicatie is benoemd als speerpunt in het coalitieakkoord. Wat gaan we daar concreet van
merken de komende jaren?

•

Het CDA zou graag zien dat de lokale journalistiek versterkt wordt, zodat breed en diep op
actualiteiten en achtergronden ingegaan wordt en zodat gedegen verslag gedaan wordt van
raads- en commissievergaderingen in bijvoorbeeld het Weekblad Boekel-Venhorst. Lang niet
iedereen beschikt immers over een regionaal dagblad. Ziet het college kansen op dit terrein door

bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de BLOK en/of inBoekel?
Lokale democratie & participatie
De legitimiteit van besluitvorming is mede afhankelijk van de mate waarin burgers in de gelegenheid
gesteld worden om de besluitvorming te beïnvloeden of nieuwe initiatieven te starten.
•

Welke formele instrumenten hebben inwoners van de gemeente Boekel om het
besluitvormingsproces te beïnvloeden, naast bijvoorbeeld het spreekrecht voor burgers?

•

Biedt de gemeente Boekel haar inwoners de formele bevoegdheid om zelf een onderwerp op de
lokale politieke agenda te zetten? Zo nee, is het college bereid om dit punt mee te nemen bij de
participatienota, zoals benoemd in het coalitieakkoord?

•

Is het college in de context van burgerparticipatie bekend met begrippen als ‘doe-democratie’,
‘interactief bestuur’ en ‘right-to-challenge’? Is het college bereid ook dit mee te nemen in de
participatienota?

•

Wanneer wordt a) het opstellen van de participatienota in gang gezet; b) op basis van welk
proces en welke betrokkenen komt deze tot stand en c) wanneer verwacht het college deze voor
te kunnen leggen aan de raad?

•

Deelt het college de mening dat het stimuleren van politieke participatie alleen een succes kan
zijn als inwoners beschikken over de juiste instrumenten om politieke invloed uit te oefenen en
als zij zich ook daadwerkelijk bewust zijn van die instrumenten? Kortom, deelt het college de
mening dat actieve communicatie vanuit de gemeente richting haar inwoners op dit punt cruciaal
is?

•

Steeds meer gemeenten slaan de handen ineen met basisscholen om leerlingen middels
projecten kennis te laten maken met gemeentepolitiek. Wij hopen dat onze gemeente snel volgt.
Wanneer gaat het college samen met de basisscholen invulling geven aan een Jeugdraad, dan
wel Kindergemeenteraad, zoals opgenomen in het coalitieakkoord?

Veiligheid
• Onlangs hebben we het integraal veiligheidsplan gemeente Boekel vastgesteld met daarin
concrete doelstellingen en activiteiten hoe die te bereiken. Gesteld werd dat deze activiteiten
opgenomen zijn in lopende activiteiten en derhalve geen additionele financiële consequenties
hebben. Om dit te kunnen toetsen willen we het college vragen om voor de drie afzonderlijke
thema’s, te weten
1) Veiligheid en Leefbaarheid,
2) Aanpak ondermijnende criminaliteit en
3) Verbinding Zorg en Veiligheid,
concreet de activiteiten of andere uitvoeringsvormen te benoemen en te linken aan de
activiteiten die genoemd zijn in dit plan. Alleen op deze manier is te waarborgen of we de
vastgestelde doelstelling ook inderdaad opgenomen hebben in het productprogramma 20192022.

•

De afgelopen paar jaren vernemen we uit de media steeds frequenter de vele incidenten met
betrekking tot drugscriminaliteit in de regio Noord-Brabant. We moeten alert zijn op de reële
kans dat dit ook binnen onze gemeente aan de orde is. Tegelijkertijd wordt de gewone burger
steeds vaker geconfronteerd met risico’s tengevolge van handel, productie en dumping van
drugsafval. Het CDA mist in het programma duidelijke speerpunten, prioritering van de
problematiek en de wijze waarop het college deze onwenselijke uitingsvormen, in samenwerking
met de politie, de belastingdienst en omliggende gemeenten, gaat aanpakken. Daarom twee
vragen op dit punt:
o Is het college bereid om dit nader uit te werken en zodoende tot een duidelijk plan van
aanpak te komen?
o Kan de steekproefsgewijze controle en handhaving op gebouwen en bedrijven
geïntensiveerd worden?

Gemeenschappelijke Regelingen
• Veiligheidsregio: Ontwikkelingen op het vlak van de Wet normalisering Rechtspositie
Ambtenaren, hebben gevolgen voor het personeel van de Veiligheidsregio, welke kan leiden tot
het (gedeeltelijk of volledig) verdwijnen van de vrijwillige brandweer en een kostenstijging van
30%-50% (+/- € 250.000!).
o In hoeverre heeft dit consequenties voor de aanwezigheid van de brandweerkazerne in
Boekel en de bereikbaarheid en aanrijd-tijd bij calamiteiten in Boekel, Venhorst en Huize
Padua?
o Als lokale vrijwilligers geen deel meer uitmaken van het brandweermannen-bestand,
welke invloed heeft dit op het aantal FTE’s professionals brandweermannen?
•

Belastingsamenwerking Oost Brabant: Er komt een wijziging in de kostenverdeling tussen de
aangesloten gemeenten. Een werkgroep is aan de slag om voor 2019 een andere methodiek te
ontwikkelen. Waarom wordt overgegaan op een nieuwe verdelingssystematiek, welke criteria
worden daarbij als uitgangspunt genomen en wanneer wordt deze aan de gemeenteraad
voorgelegd ter vaststelling?

Programma B. Verkeer en vervoer
Een goede bereikbaarheid via de weg te voet, met de auto, de fiets en met het OV zijn een
belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid en het woongenot voor onze inwoners. Een kwalitatief
goed en veilig wegen-, fiets-, en wandelnetwerk zijn van groot belang. Onderhoud en vernieuwing
dienen tijdig plaats te vinden vaak ook in samenwerking met de Provincie, met de partners in het OV
en met onze buurgemeenten.
Herinrichting centrum
• De aanpassingen en herinrichting van het St. Agathaplein na aanleg Randweg en herinrichting
Zuidwand vergen een investering van €1,2 mln. Het CDA heeft daarover de volgende vragen:
o Dit begrote bedrag van 1,2 mln is aanzienlijk hoger dan een eerste raming in de
voorjaarsnota. Wat is de oorzaak van deze extra ophoging van dit budget?

o

o

o

Tot hoever/tot welk centrumgebied reiken deze maatregelen (inclusief Kerkstraat en
locatie Regenboog) en op welke wijze zullen deze integraal worden betrokken bij de
herinrichting van het centrum?
Deelt het college de mening van het CDA dat alle vrijkomende ruimtes in het centrum,
zoals de huidige Regenbooglocatie, eerst meegenomen moeten worden in de
totaaloplossing voor parkeren en verkeer in het centrum alvorens overgegaan wordt tot
woningbouw op dergelijke locaties?
Op welke wijze zullen inwoners en belanghebbenden betrokken worden bij deze
herinrichting van ons dorpskern?

Wegbeheersplan
• Het wegbeheersplan vraagt de komende jaren een extra structurele verhoging van de
afschrijvingskosten van € 50.000 per jaar. Kan het college aangeven door welke oorzaken en op
welke plaatsen deze structurele verhoging noodzakelijk is? Zijn er extra onvoorziene kosten en/of
is er sprake van achterstallig onderhoud uit voorgaande jaren?
N605
• Wat is de status van een provinciaal onderzoek naar N605? Waarom worden gaten in het
wegdek niet gevuld? Ook het fietspad is aan onderhoud toe.
Randweg
• Wat zijn de vorderingen met betrekking tot de Randweg? Is de kavelruil ten einde? Wanneer
start de uitvoering?
Veilig Verkeer
• Onze gemeente is aangesloten bij zeer nuttige projecten ten behoeve van de verkeersveiligheid,
zoals ‘Maak van de NuleenPunt’ en ‘Zichtbaar in het Verkeer’. Behoorlijk wat inwoners hebben
hier echter geen weet van. Is het college bereid om deze projecten middels diverse
communicatiekanalen proactiever onder de aandacht te brengen bij onze inwoners?
Veilig op de fiets naar het sportpark
• Ondanks onze vragen tijdens de Algemene Beschouwingen 2017 is het nog altijd pikkedonker ’s
avonds op het fietspad tussen wijk De Donk en het sportpark. Wanneer gaat het college over tot
het plaatsen van enkele (led)lantaarnpalen langs dit fietspad?
•

Ook in Venhorst is extra verlichting gewenst op de route naar de sportvelden tussen de
Telefoonstraat en de Voskuilenweg. Is het college bereid om ook langs deze route enkele
(led)lantaarnpalen te verplaatsen vanaf de parkeerplaats, zodat men ook in de avonduren veilig
op de fiets naar het sportpark kan?

Programma C. Economie & VHROSV
Speerpunt van deze coalitie betreft het verbeteren en verbreden van de economische activiteiten in
het centrum, de bedrijventerreinen en het buitengebied. Er dient een goed evenwicht en samenhang

te zijn tussen de fysieke omgeving, de sociaal maatschappelijke effecten en een positieve
economische ontwikkeling. Transities in de landbouw, verdere verduurzaming van
productietechnieken en vormen van wonen en werken dienen steeds onze aandacht te hebben.
Daarbij moeten we oog hebben voor elkaar.
Duurzaamheid buitengebied
• Er wordt door het college € 25.000,- vrijgemaakt voor het stimuleren van duurzaamheid in het
buitengebied. Welke concrete maatregelen heeft het college met dit bedrag voor ogen?
•

In haar ambitie spreekt het college uit om in 2019 de “bereikbaarheid te willen verbeteren, zowel
fysiek als digitaal”. Heeft het college signalen dat m.n. de digitale bereikbaarheid in delen van de
gemeente Boekel ondermaats is en op welke wijze gaat het college dit dan aanpakken?

Omgevingswet en Omgevingsplan
• Wat brengt de invoering van de omgevingswet nog aan kosten met zich mee?
• Wat houden de ICT-investeringen ten behoeve van de Omgevingswet concreet in?
• Het Omgevingsplan is gereed. Wanneer treedt deze in werking? Wat zijn de ervaringen tot nu
toe?
• In hoeverre zijn alle bezwaarprocedures afgerond? Zijn er nog frictiekosten te verwachten?
Afkoop nieuwvestiging Langstraat
• Na de afkoop van de nieuwvestiging Langstraat kan de Log-claim afgerond worden. Is de
overdracht van de gronden inmiddels gerealiseerd? Wat is de status van het overleg met de
provincie?
Woningbouw
• De woonvisie is opgesteld in 2010 en daarmee gedateerd. Kan het college een actueel overzicht
geven van a) de behoefte aan sociale huurwoningen in onze gemeente, b) de mate waarin
goedkoop wordt scheefgehuurd en c) hoe zich dit verhoudt tot het huidige aanbod?
•

Indien het huidige aanbod aan sociale woningbouw tekortschiet, op welke locaties gaat het
college dan samen met Peelrandwonen extra sociale woningen realiseren?

•

Een deel van de woningzoekenden verdient te veel om in aanmerking te komen voor een sociale
huurwoning, maar kan geen huis kopen omdat voor een hypotheek het inkomen juist weer te
laag is. Dit gat tussen sociale huur en koop dient opgevuld te worden met voldoende betaalbare
middenhuurwoningen, zoals opgenomen in het coalitieakkoord. In welke mate is er in de
gemeente Boekel behoefte aan middenhuurwoningen en gaat het college dit betrekken bij
nieuwbouwprojecten waaronder plan De Burgt?

•

Ouderen zijn steeds vitaler, leven langer en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Daarbij hoort ook voldoende aanbod van geschikte of aanpasbare woningen en de
mogelijkheden voor nieuwe woonvormen. Is het college bereid deze belangrijke lokale
woningopgave samen met een werkgroep van ouderen op te pakken?

•

Is het college bekend met zogenoemde Verzilverleningen – geïntroduceerd door Stichting
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) – waarmee ouderen op basis van de overwaarde van
een koopwoning financiële ruimte creëren voor het aanpassen van hun woning? Is het college
bereid om deze Verzilverlening mee te nemen in de opgave die er ligt om ouderen langer
zelfstandig te kunnen laten wonen?

•

Er bereiken ons signalen dat inwoners van Venhorst, m.n. jongeren en ouderen, graag in
Venhorst willen blijven wonen maar dat er onvoldoende of geen nieuwbouwmogelijkheden zijn
voor deze doelgroepen. Op welke wijze wil het college aandacht geven aan dit probleem en ziet
zij mogelijkheden om passende nieuwbouw locaties in Venhorst te creëren, zodat aan deze
woonbehoefte in Venhorst kan worden voldaan?

•

Vindt het college het systeem van loting nog wel een acceptabele methode in de toewijzing van
woonkavels in het kader van huidige ontwikkelingen en toenemende krapte op de woningmarkt?

De Run
• Van het bouwplan De Run is de eerste uitgifte van kavels inmiddels uitgevoerd. Wat is de huidige
status van Plan de Run ? Wanneer start de tweede uitgifte van kavels?
•

Coöperatie Ecodorp Boekel heeft tot 1 december 2018 de tijd om desbetreffende gronden (1,2
ha) aan te kopen tegen de prijs zoals opgenomen in de koopovereenkomst van 20 maart jl. Hoe
ziet het vervolgproces eruit wanneer Ecodorp de gronden heeft aangekocht vóór deze datum? En
hoe ziet het vervolgproces eruit als Ecodorp niet vóór deze datum kan overgaan tot aankoop?

Programma D. Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
Goede voorzieningen op gebied van onderwijs, kinderopvang en educatiemogelijkheden voor jong en
oud zijn naast een uitgebreid aanbod van culturele- en sportactiviteiten van vitaal belang voor de
leefbaarheid en het woongenot in onze gemeente. Alleen met de inzet en bijdrage daarin van de vele
vrijwilligers kan dit gerealiseerd worden. Burgerinitiatief en Burgerparticipatie willen we zoveel
mogelijk stimuleren en ondersteunen.
Onderwijs, bibliotheek & laaggeletterdheid
• Het CDA is verheugd dat het college de eerder ingezette maatregelen met betrekking tot
onderwijsachterstandenbeleid en Passend Onderwijs voortzet, zeker gezien het feit dat onze
centrale overheid zich daarin steeds verder terugtrekt. Preventieve inzet zal op termijn extra
kosten voor gemeentelijke jeugdhulp kunnen voorkomen. Samenwerking met de lokale
Bibliotheek is reeds opgepakt middels een programma om laaggeletterdheid te laten afnemen in
onze gemeente. Vraag: welke concrete resultaten zijn daarin afgelopen jaar behaald?
Sport
• In het coalitieakkoord is opgenomen dat het college samen met de sportverenigingen een
sportvisie gaat opstellen. Wanneer wordt dit proces in gang gezet en hoe wordt dit proces
concreet vormgegeven?

•

Wat voor status krijgt de nieuwe sportvisie? Deelt het college de mening van het CDA dat alle
besluitvorming (zowel toekomstige als bestaande) die van invloed is op sportverenigingen
getoetst dient te worden aan de nieuwe sportvisie?

Cultuur
• Ons koningshuis bekleedt een waardevolle traditie als verbindende rol voor onze samenleving.
Het is goed gebruik om een staatsieportret van onze koning in de raadszaal te hebben. Het CDA
vindt het huidige portret van ons staatshoofd in de raadzaal nauwelijks zichtbaar aanwezig. Is het
college bereid om de huidige foto van ons staatshoofd te laten vervangen door een nieuw, meer
eigentijds en meer creatief staatsieportret, welke beter zichtbaar en prominent aanwezig is in de
raadszaal?
Recreatie
• Het CDA onderschrijft de waardevolle realisatie van de laatste kilometers in de Boekelse
Ecologische Verbindingszone binnen het Natuurnetwerk Brabant. Daarbij wordt langs de
Meerkensloop een nieuw wandelpad gerealiseerd. Het CDA vraagt het college om zich tevens in
zetten om het wandelpad naast de Burgtse loop in stand te houden en op te nemen in het
project Vitaal Buitengebied.
IBN
• Voor het gemeentelijk groenonderhoud is het college reeds in overleg met IBN voor het afsluiten
van een nieuw integraal onderhoudsbestek vanaf 2019. Vraag: In welke mate wordt hierbij
voldaan aan onze gemeentelijke verplichtingen ten aanzien van Social Return, het creëren van
werkgelegenheid voor mensen uit Boekel met een afstand tot de arbeidsmarkt?
Groene ladder
• Wat is de status van de uitbreiding van de groene ladder?
• Wat is de stand van zaken met betrekking tot de plannen Boekels Ven?
• Wat is de reden dat er een pad opgeschaafd/verbreed is in het bos van de Vliegberg, aan de zijde
van Br Hoogartstraat?

Programma E. Sociaal Domein
Het zorgen voor het welzijn en de gezondheid van alle inwoners betreft een belangrijke basistaak
waarbij zelfredzaamheid en samenredzaamheid belangrijke uitgangspunten zijn. De burger mag
rekenen op goede hulp en vangnetmogelijkheden waardoor de participatie wordt bevorderd. Dat
kwetsbare burgers met ondersteuningsverzoeken, zorg- en/of werk- en inkomensvragen een beroep
moeten kunnen doen op de gemeente is een groot goed. Dat vraagt echter wel steeds meer om
lokale afwegingen binnen de beperkte financiële mogelijkheden van de gemeente zelf.
Risico’s sociaal domein
• Een aanzienlijk deel van de totale gemeentelijke begroting (ruim 1/3) komt voor rekening van het
Sociaal Domein. Het CDA ziet dat de risico’s in het sociale domein toenemen. Onder andere de
invoering vanaf 2019 van een vast abonnementstarief in de WMO van € 17,50 (per 4 weken)
heeft naar alle waarschijnlijkheid grote budgettaire gevolgen. De relatie tussen zorggebruik en
bijdragen wordt weggenomen, waardoor financiële risico’s van zorggebruik bij de gemeente

wordt gelegd. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat steeds meer op lokaal niveau (financiële)
keuzes moeten worden gemaakt. Dat vraagt om een meer intensieve informatielijn naar de raad.
Het CDA heeft hierover de volgende twee vragen:
o Op welke wijze gaat het college de gemeenteraad hierbij tussentijds en intensiever
betrekken?
o De vaste reserve (€1 mln.) dient als buffer voor onvoorziene omstandigheden. In
hoeverre dient deze buffer voor de risico’s die er zijn voor wat betreft de
openeinderegelingen in het sociaal domein?
Aanbesteding front- en backofficesystemen
• Onlangs heeft het college middels een onderhandse aanbesteding de noodzakelijke front- en
backofficesystemen voor WMO en Jeugdwet zeker gesteld. Hiermee is afgeweken van het
gangbare aanbestedingsbeleid.
o Waarom is hierbij afgeweken van het gangbare aanbestedingsbeleid?
o Is er met deze inkoop van ICT-systemen WMO en Jeugdwet een samenwerking met
andere regiogemeenten?
o In hoeverre vraagt deze investering na implementatie extra meer of juist minder
ambtelijke inzet?
Adviesraad Sociaal Domein
• Onlangs is door het college besloten de Adviesraad te faciliteren met externe ondersteuning van
Academie Zorgbelang om een doorontwikkeling in te zetten. Waaruit bestaat deze
ondersteuning, voor welk bedrag wordt deze extra ondersteuning uit de WMO gelden geboden
en met welke doel wordt deze extra ondersteuning geboden?
Armoedebeleid
• Een van de speerpunten in het coalitieakkoord is het opstellen van het armoedebeleid. Wanneer
verwacht het college het nieuwe armoedebeleid voor te kunnen leggen aan de raad?
Lokale maatwerkoplossingen
• De verwachte stijging van het BUIG-budget geeft extra financiële ruimte in het Sociaal Domein.
Deze wordt in ruime mate (+/-€ 200.000) besteed aan actieve aanpak Armoedebeleid,
maatwerk mensen met een uitkering, aanpak complexe jeugdzorg, en de preventieve jeugdzorg
te doen versterken. Voorkomende schrijnende situaties binnen het sociaal domein moeten we
lokaal de helpende hand bieden. Wanneer dergelijke situaties niet vallen binnen de regionale
contractafspraken, hebben we lokale maatwerkoplossingen nodig. In hoeverre en in welke
omvang vragen deze maatwerkuitvoeringen extra ambtelijke inzet en in hoeverre is hierin reeds
voorzien?
Kleinschalig Collectief Vervoer
• De gemeente Boekel neemt nu deel in de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief
Vervoer. De invoering van het WMO-abonnementstarief in 2019 zal consequenties hebben voor
de financiële bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling. Zijn er mogelijkheden om dit
Kleinschalig Collectief Vervoer in eigen beheer te nemen, met een voor Boekel aanzienlijk lagere
gemeentelijke bijdrage?

Programma F. Volksgezondheid en milieu
Iedereen heeft het recht om in een gezonde en veilige leefomgeving te mogen leven, wonen en
werken. Dat we steeds meer en beter moeten investeren in het verbeteren van onze leefstijl en
leefomgeving, daarover zijn we het allemaal eens. Een streven naar een circulaire economie is ook
voor de gemeente Boekel een belangrijke financiële uitdaging, omdat dit ons leven, wonen en
werken op vele terreinen raakt.
ODBN
• De raadsleden zijn onlangs geïnformeerd over financiële tegenvallers en ontwikkelingen binnen
de organisatie van de ODBN. Als gevolg van de aanlevering van een niet actueel
inrichtingenbestand, is er extra controle inzet nodig en leidt tot €30.000,- kostenverhoging. Dit
betreft een inhaalslag. Waarom is bij deze actualisering de inzet structureel begroot voor de
komende jaren, terwijl het een inhaalslag betreft?
•

Het college stelt voor om vanaf 2019 toe te treden tot de samenwerking in de SSiB binnen de
ODBN. Wat heeft deze samenwerking voor meerwaarde voor onze gemeente en volgens welke
verdeelsleutel zal onze gemeente financieel bijdragen? Het CDA ziet graag vooraf een financieel
onderbouwd voorstel naar de raad waarin deze deelname in de SSiB wordt voorgesteld. Gaat het
college hiervoor zorgen?

Transitie duurzame veehouderij
• Het college wil invulling geven aan de transitie duurzame veehouderij en de uitstoot van
veehouderijen verder terugdringen. Het CDA staat volledig achter deze ambitie van het college.
Op basis van de nieuwe regeling geurhinder en veehouderij zal de geurkaart van Boekel moeten
worden geactualiseerd. Twee vragen hierover:
o Wanneer kunnen we deze nieuwe Geurkaart Gemeente Boekel tegemoet zien en welke
acties gaat het aan de hand van deze Geurkaart ondernemen?
o Op welke wijze en wanneer gaat het college de bevindingen omtrent de nieuwe
Geurkaart communiceren met belanghebbenden en maatschappelijk middenveld?
•

Het college geeft aan in 2019 circulaire en grondgebonden landbouw te gaan faciliteren. Kan het
college beschrijven wat zij daarbij concreet beoogd te gaan ondernemen?

Financiën
Belangrijke investeringsplannen ( Randweg, Kindpark, Centrumplan) zijn in gang gezet, welke de
komende jaren zijn impact zullen hebben op de vermogenspositie van de Gemeente Boekel. Uit de
berekening van het weerstandvermogen concludeert het college, dat de uitvoering van de kerntaken
van de Gemeente Boekel, niet onder druk komen te staan. Maar er zal daardoor weinig ruimte zijn
voor nieuwe initiatieven, terwijl de wereld in rap tempo verandert en toekomstige investeringen
m.b.t. duurzaamheid in de landbouw en duurzaamheid in wonen en werken, steeds actueler worden
en zorgtaken voor burgers steeds meer een gemeentelijke taak zijn.
Waar ziet het college kansen buiten een OZB verhoging, om het weerstandsvermogen, de
solvabiliteit en de belastingcapaciteit de komende jaren te verbeteren?

Gemeentelijke heffingen
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Het streven is om naar een gemiddeld woonlastenniveau te komen ten opzichte van omliggende
gemeenten. De tabel op pagina 63 laat zien dat Boekel in 2018 op een totale gemeentelijke heffing
per inwoner op 438 euro zit waar het gemiddelde op 446 euro zit. Boekel zit daarmee 6 euro of te
wel z’n 1,5 procent onder het gemiddelde. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit de afvalstoffen
heffingen, rioolrechten en onroerende zakenbelasting (OZB). Met name die laatste wordt als erg
hoog ervaren ten opzichte van omliggende gemeenten, terwijl de afvalstoffenheffingen en
rioolrechten over het algemeen onder het gemiddelde liggen. Zie onderstaande tabel.

0,1281 0,2291 0,1831 446
0,1463 0,245 0,2146 438

De OZB wordt in deze begroting met 6% verhoogd en het is de vraag of dit het juiste middel is om de
begroting sluitend te maken. Om niet het wonen en het hebben van een mooi huis of bedrijf
zwaarder te belasten kan men er ook voor kiezen om de overige tarieven te laten stijgen onder de
noemer ‘de vervuiler betaalt’.
•

Kan het college – in lijn met de tabel bovenaan pagina 63 van de begroting – inzichtelijk maken
wat de totale heffingen in euro’s per inwoner van de gemeente Boekel zijn in 2019?

•

Is het mogelijk om met een andere verdeling van de heffingen binnen de woonlastengroep de
begroting sluitend te maken? Is het mogelijk om de afvalstoffenheffing of rioolheffing extra te
verhogen ten gunste van de OZB ?

Tot slot grote waardering voor de wijze waarop de begroting helder en prettig leesbaar is
presenteert. Vorig jaar is er een leesbare versie in het Boekels Weeblad gezet: komt deze dit jaar ook
weer?
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
Marius Cornelissen
Tim Rooijackers
Lisette Bevers

Gea van Mensvoort
Peter van Lankvelt

Algemene Beschouwing op
Programma- en Productbegroting 2019
Gemeente Boekel

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel,
Inleiding
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel bedankt het college voor het aanbieden van een
sluitende ‘Programma- en Productbegroting 2019’ met daarin opgenomen de
meerjarenramingen voor 2020 – 2022 overeenkomstig het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
In de periode 2010- 2018 is goed gespaard waardoor de begroting van 2018 ook meerjarig
sluitend is met oplopende positieve saldo’s, oplopende algemene reserve en afname van de
geldleningen. Dit beeld veranderd in 2019. De begroting is vanaf 2021 met een lichte plus
sluitend. Door een behoudend financieel beleid in de voorliggende periode liet de begroting
2018 een Algemeen reserve van €5.091.000,-- zien en daalt deze volgens de
meerjarenraming 2020-2022 naar €2.311.00,--. Een forse afname vanwege investeringen
ter versterking van de leefbaarheid zoals het bouwen van een nieuw Kindcentrum, de
Centrumontwikkeling en afkoop claim intensieve veehouderij aan de Langstraat.
Gemeenschapsbelang vindt deze daling vanuit dat perspectief gerechtvaardigd, immers we
hebben gespaard om te kunnen investeren, maar tegelijkertijd zijn we ook kritisch. In de
toelichting op de ‘Reserves en voorzieningen’ wordt aangegeven dat de ‘vaste reserve’
gebaseerd is op een bedrag van €100,-- per inwoner en daarom een 1 miljoen voldoende is
om onvoorziene tegenvallers op te vangen. De gemeente Boekel heeft volgens CBS 10.502
inwoners. Dit betekent dat de ‘vaste reserve’ ca. €1.050.000,-- i.p.v. €1.000.000,-- dient te
zijn. Het gevolg hiervan is dat de gemeente Boekel tot maximaal €1.300.000,-- middelen
uit de Algemene reserve kan halen. Dit betekent dat er beperkte financiële ruimte is voor
nieuw beleid dan wat er nu in de begroting is opgenomen tenzij er nieuwe geldleningen
worden aangetrokken.
Tijdens de coalitiebesprekingen is inzicht gegeven welke financiële verplichtingen de
gemeente op zich af ziet komen. Op basis van deze inzichten is het coalitieakkoord tot stand
gekomen. De uitbreiding van 2FTE wethouders naar 2,3 FTE heeft weliswaar financiële
consequenties. Deze extra capaciteit wordt vooral ingezet voor meer bestuurlijke aandacht
t.b.v. de verduurzaming van de agrarische sector en vitalisering van het buitengebied.
Was het mogelijk om in 2018 de OZB met 10% te verlagen, wordt nu om de
meerjarenraming sluitende te krijgen, een OZB verhoging van 6% op woningen en van 1%
op de niet-woningen t.b.v. van begrotingsjaar 2019 voorgesteld. Voor de jaren 2020-2022
wordt een verhoging van 3% voorgesteld. Daarnaast worden inwoners geconfronteerd met
een toename van kosten t.b.v. de afvalverwerking en rioolonderhoud. Ook de
Omgevingsdienst Brabant-Noord kondigt aan dat de gemeentelijke bijdrages fors omhoog
moeten om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Gemeenschapsbelang vindt het
opvallend dat gemeenschappelijke regelingen in een tijd van schaarste wel kunnen
bezuinigen zonder dat de burger heeft ervaren dat de kwaliteit van de diensten achter uit
zijn gegaan. Het lijkt er nu op dat de geest uit de fles is en het legitiem is om meer geld aan
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de gemeentes te vragen waardoor de gemeentelijke bijdrages worden verhoogd. We
moeten kritisch blijven en de gevraagde bijdrages blijven beoordelen op nut en noodzaak.
Momenteel draagt de gemeente voor iedere inwoner +/- €177,-- af aan alle
gemeenschappelijke regelingen samen. Dit was vorig jaar +/- €163,-In eerste termijn gaan we in op enkele beleidsthema’s die wat ons betreft in deze begroting
aandacht verdienen.

Programma A: Bestuur en ondersteuning & veiligheid
Vraag: Wanneer kunnen we het Collegeprogramma verwachten?
Communicatie
In dit programma missen we het onderdeel communicatie. Gemeenschapsbelang heeft al
meermalen te pas en te onpas aangegeven dat de toegankelijkheid en de wijze van
informatie aan inwoners, verbeterd zou kunnen worden. Daarnaast hebben we een motie
ingediend als het gaat over publicatie van bekendmakingen vanuit de verschillende
overheidslagen die ingrijpen op het woon- en leefgenot van inwoners in de gemeente
Boekel. In het coalitieakkoord hebben we aangegeven dat de communicatie en publicatie
instrumenten verbeterd moet worden.
Vragen:
- Wanneer kunnen we een communicatiebeleid verwachten?
Jeugdraad
“Jong geleerd is oud gedaan”. Gemeenschapsbelang is voorstander van een jeugdraad. In
het coalitieakkoord staat opgenomen dat we daaraan invulling willen geven.
Vragen:
- Waarom staat dit punt niet vermeld onder programma A?
- Wanneer kunnen we een voorstel verwachten?
Vraag:
- De grafrechten worden steeds duurder vanwege het feit dat er minder wordt
begraven? Heeft de verhoging geen averechts effect?

Programma B: Verkeer en vervoer
Wegonderhoud / bermonderhoud en verkeersveiligheid
Op veel wegen in het buitengebied zien we dat deze het zwaar te verduren hebben onder
het zware landbouw- en vrachtverkeer. Zeker op plekken waar de bedrijvigheid in het
buitengebied is toegenomen of sluiproutes worden gevolg omdat het vrachtverkeer de
Statenweg mijdt. Met name in bochten en bij uitritten zie je veel slijtage aan de weg
doordat dit verkeer ter plaatse de weg ontwricht. Hierdoor ontstaan diepe gaten langs de
weg of steken graskanttegels gevaarlijk omhoog. Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor
(brom)fietsers, motorrijders en auto’s.
Vragen:
- Is het College bereidt de verkeerstromen van vracht- en landbouwverkeer in beeld te
brengen om vervolgens de effecten op de infrastructuur te beoordelen?
- M.b.t. post B.05 verhoging budget beheer en onderhoud bermen; welke
onderhoudsactiviteiten worden hiervoor uitgevoerd?
Er wordt veel gesproken over de verkeersveiligheid rondom het Kindpark.
Gemeenschapsbelang gaat er van uit dat de twee sessies met belanghebbenden leiden tot
een voorstel dat op draagvlak kan rekenen. We zien de uitwerking hiervan graag tegemoet
in de raadsvergadering van december a.s.
Vragen:
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-

Voor 2019 is een investering opgenomen van €361.000,- voor de herinrichting
gebied rondom de scholen. Is deze inrichting van toepassing op de infrastructuur en
de inrichting van het speelplein?
Wij verwachten dat er ook nog maatregelen genomen moeten worden voor veilige
routes naar de scholen in zowel Boekel. Wordt er rekening gehouden met deze
investeringen in de begroting van 2019?

Gemeenschapsbelang vraagt ook aandacht voor de verkeersveiligheid van de fietsroute van
de bebouwde kom Venhorst via Voskuilenweg naar sportaccommodatie van korfbalclub JES
en KPJ tennis. Deze route is onverlicht. Alle verkeersdeelnemers rijden op dezelfde weg. Dit
gedeelte wordt door velen als zeer onveilig ervaren.
Vragen:
- Is het College bekend met dit signaal?
- Is het College bereidt hier maatregelen te treffen?
Randweg en openbaar vervoer
De randweg en herinrichting van de Kerkstraat heeft mogelijk invloed op de (toekomstige)
lijndiensten. In het programma staat dat er naar alternatieven wordt gekeken voor
ontbrekend openbaar vervoer. Heeft het College gedacht aan snelle fietsroutes naar b.v.
Helmond, Uden en Veghel.
Vragen:
- Is met de komst van de Randweg en her-inrichting Kerkstraat al in beeld gebracht
welke impact dat gaat hebben op de toekomstige lijndiensten zodat de vervoerders
daarmee rekening kunnen houden bij de nieuwe aanbesteding van het openbaar
vervoer?
- Is het College bereidt om in samenwerking met de provincie en omliggende
gemeenten te onderzoeken naar mogelijkheden van een snelle fietsroute?
- Gemeenschapsbelang wil graag geïnformeerd worden over stand van zaken
aangaande processen t.b.v. realisatie randweg.

Programma C: Economie & VHROSV
Grondbeleid
In de PM-posten staan een aantal onderdelen zonder financiële kaders.
Met name de effecten van actief grondbeleid kunnen een behoorlijke financiële impact
hebben. Gemeenschapsbelang wil niet dat we in dezelfde situatie terecht komen als voor
2010 waarbij de grondportefeuille dusdanig van omvang was dat we behoorlijk hebben
moeten afboeken en een lange nasleep hebben bij het nakomen van contractuele
verplichtingen.
Actief grondbeleid gaat wat ons betreft ook niet enkel over kavels t.b.v. woningbouw maar
ook over voldoende bedrijfskavels.
Met name in Venhorst constateren we dat de (bedrijfs)kavels bijna op zijn.
Vraag:
- Het grondbeleid dient geactualiseerd te worden, mede n.a.v. de Wvg die op
plangebied de Burgt is gelegd. Wanneer kunnen we het grondbeleid verwachten?
- Vanwege het grondbeleid wat in 2013 is vastgesteld waarin sprake is van passief
grondbeleid, gaan we er van uit dat het College op dit moment niet bevoegd is om
gronden te verwerven. Is dit juist? Zo ja, wanneer mogen we dan een raadsvoorstel
verwachten waarin wordt voorgesteld om over te gaan op actief grondbeleid?
- Heeft het College acties uitgezet om het bedrijventerrein in Venhorst uit te breiden?
- Heeft het College acties uitgezet voor woningbouwontwikkeling in Venhorst, een
locatie op het oog voor een nieuw bestemmingsplan?
- Graag ontvangen we zoals we eerder gewend waren een overzicht van de
kavelverkopen t.b.v. woningen en bedrijven en is het mogelijk deze weer in dezelfde
frequentie te ontvangen zoals we dat in de jaren gewend waren?
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De gemeenteraad heeft onlangs een Wvg opgelegd op het plangebied de Burgt met als doel
aan de woonopgave te kunnen voldoen.
Vragen:
- Er gaat een werkgroep aan de slag om wensen kenbaar te maken over de inrichting
van dit plangebied. Krijgen ze kaders mee waarbinnen zij moeten denken?
- Is onderzocht op welke wijze de Peelrandbreuk ingepast zou kunnen worden en in
welke mate is dit een dwingend kader voor betreffende werkgroep?
- Is onderzocht wat de bouwdichtheid binnen dit gebied kan zijn vanwege behoud
landschappelijke waarden van de Peelrandbreuk?
- Wordt op basis van bovenstaande punten rekening gehouden met het feit dat alles
exploitabel moet zijn voor een reële grondprijs voor alle woningtypen?
Sociale huurwoningen
Binnen programma C wordt geen aandacht gegeven aan de opgave om meer sociale
huurwoningen te bouwen. Dit terwijl hier veel vraag naar is en de beschikbare sociale
huurwoningen een sterke samenhang hebben met de doelstellingen binnen het Sociaal
Domein. Gemeenschapsbelang maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van het aantal
sociale huurwoningen. Daarnaast leven bij met name de oudere inwoners van Venhorst veel
ongenoegens aangaande de toewijzing van sociale huurwoningen rondom het Steunpunt
Mennehof. Zij zien dat de woningen vooral toegewezen worden aan niet- ouderen waardoor
de visie van het Steunpunt ondermijnd wordt. De inkomensnorm voor sociale huurwoningen
is hierbij de grootste spelbreker waardoor ouderen in Venhorst niet in aanmerking komen
voor een huurwoning en daarom tegen hun zin wegtrekken naar elders. Hierdoor ontstaat
een ongewenste vicieuze cirkel wat zijn impact heeft op de leefbaarheid. Daarnaast is het
van belang dat de huidige steunpuntwoningen levensloopbestendig zijn en voorzien van
brandveiligheidsmaatregelen en vluchtmogelijkheden, zodat ouderen ook veilig en lang
kunnen blijven wonen.
Vragen:
- Welke ambitie heeft het College als het gaat over het aantal te realiseren
huurwoningen binnen de gemeente?
- Is het College op de hoogte van de problematiek rondom het Steunpunt de
Mennehof?
o En zo ja: is dit besproken met Peelrandwonen?
Herinrichting Zuidwand en centrumontwikkeling
De gemeenteraad heeft onlangs besloten de hele Zuidwand te her-ontwikkelen. Hiermee
geven we invulling aan het coalitieakkoord. Nu er duidelijkheid is over de herontwikkeling
ontstaan bij betrokkenen veel vragen en onzekerheden. Er zijn ongenoegens geuit over de
communicatie. Via het presidium zullen we verzoeken de voortgang van de
centrumontwikkeling Zuidwand als vast agendapunt op te nemen in de commissie Wonen
en werken
Vragen:
- Wanneer kunnen we een communicatieplan m.b.t. de Zuidwand verwachten?
Voor herinrichting centrum is in 2022 €60.000 euro opgenomen als afschrijvingslast t.b.v.
verwachte investering van € 1.2 miljoen.
Vragen:
- Waarom is de herinrichting centrum niet als P.M. post opgenomen gezien het feit dat
er nog geen plan onder ligt?
- Indien we dit bedrag in de begroting opnemen, voteren we dan ook 1.2 miljoen voor
de centruminrichting zonder te weten wat het plan is?
- Op basis waarvan schat het College in dat in 2022 de herinrichting van het plein kan
starten?
Gebruik gemeentegronden en reststroken
De gemeente is al een jaar bezig om de gemeentegronden die in het buitengebied door
agrariërs in gebruik zijn genomen in kaart te brengen en terug te vorderen. Daarnaast is
actief ingezet op de verkoop van reststroken binnen de bebouwde kom. Ook krijgen we
signalen van inwoners die plotseling worden geconfronteerd met het gegeven dat hun
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perceel niet goed is ingemeten waardoor ze volgens de nieuwe berekeningen, onbewust
gebruik maken van gemeentegrond. Bij hen leven veel ongenoegens daar zij na vele
tientallen jaren hiervan op de hoogte worden gesteld en vervolgens daar maatregelen op
moeten nemen.
Vragen:
- Hoe ver is de gemeente met het terugvorderen van gemeentegronden die nu door
voornamelijk agrariërs worden gebruikt?
- Is binnen het onderhoudsbestek rekening gehouden met het onderhoud van deze
gemeentegronden?
- Wat is de stand van zaken rondom verkoop reststroken binnen de bebouwde kom?
- Geldt er een verjaringstermijn?
Familievarken
Gemeenschapsbelang verneemt al enige tijd niets over de ontwikkelingen aangaande de
pilotstal “Familievarken”.
Vragen:
- Wat is stand van zaken rondom het bedrijf “Familievarken”?
- Wordt de locatie verkocht aan de initiatiefnemer? Zo niet; onder welke voorwaarden
vindt dit initiatief plaats en welke verplichtingen heeft de gemeente?
Vraag:
- Volgens de website van Ecodorp is er op 28 november 2018 een afspraak bij de
notaris m.b.t. aankoop van de grond van de gemeente. Klopt dat?
Vraag:
- Ieder programma heeft een minimaal verschil t.o.v. begroting 2018 en
meerjarenraming 2019- 2021. Echter het verschil in programma C tussen 2018 en
2019 is € 2,75 miljoen. Hoe komt dat?

Programma D: onderwijs & sport, cultuur en recreatie
Accommodatiebeleid
In 2017 heeft de gemeenteraad het (geharmoniseerde) accommodatiebeleid unaniem
vastgesteld. Gemeenschapsbelang hecht er waarde aan om in de vervolgdiscussies met
verenigingen de uitgangspunten van dit beleid vast te houden zodat het resultaat van dit
besluit wordt ondersteund.
Een punt van het accommodatiebeleid dat nog uitgewerkt moet worden is een beleidsnotitie
opstellen aangaande vervangingsinvesteringen. In voorliggende begroting wordt hier ook
naar verwezen als het gaat om de vervangingskosten van een aantal voetbalvelden.
Vraag:
- Kunnen we deze beleidsnotitie, zoals staat vermeld, nog in 2018 verwachten? Zo
niet, wanneer dan wel?
Eén van de onderwerpen uit het accommodatiebeleid is de verkoop van het Sint
Jansgebouw, hetgeen ook is vastgelegd in het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord staat
ook geschreven dat de ingezette lijn van centraliseren een geschikt middel is en er toe leidt
dat geclusterde voorzieningen tegen de laagst maatschappelijke kosten in stand kunnen
worden gehouden. Dit speerpunt is door het College opgenomen in dit programma waarin
staat dat uitvoering wordt gegeven aan de puzzel maatschappelijk vastgoed. Op 4 oktober
2018 heeft de gemeenteraad besloten de verkoop van het Sint Jansgebouw ruim een jaar
uit te stellen.
Vragen:
- Welke financiële consequenties heeft dit uitstel voor de begroting 2019 en
meerjarenraming?
- Welke gevolgen heeft dit voor de afspraken met de huidige potentiële koper?
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Wat gebeurt er met de accommodatie Kennedystraat 2 als deze leeg komt te staan?
Welke financiële consequenties ontstaan er m.b.t. exploitatie van het Kindpark en
voor wiens rekening zijn deze, nu de verhuizing van de Jeugdhobbyclub naar het
Kindpark, (definitief) niet doorgaat?

Vraag:
- Wat is de stand van zaken t.a.v. de ontwikkelingen Boekels Ven?

Programma E: sociaal domein
Vragen:
- Wanneer kunnen we het armoedebeleid verwachten?
- Heeft de wervingsactie pleeggezinnen tot meer pleeggezinnen in Boekel geleidt?
- Voldoet de gemeente aan haar verplichtingen als het gaat om huisvesten van
statushouders?

Programma F: Volksgezondheid en milieu
Afvalinzameling
Er is commotie ontstaan rondom de tarieven m.b.t. afvalinzameling. Met name over het
betalen voor groenafval is veel ongenoegen. Het adagium “de vervuiler betaald” als
legitimatie van de tarieven wordt inconsequent toegepast. Immers: Klein chemisch afval,
autobanden (5), incontinentiemateriaal, glas, wit- bruingoed, frituurolie, textiel, asbest (500
kg), Gasflessen, brandblussers, kleine elektrische apparaten, metalen/ ijzer, Papier,
Piepschuim/EPS Plastic, blik en drankkartons blijven gratis in te leveren. Hoezo ”de vervuiler
betaalt?”
Vraag:
- Heeft het College overwogen om n.a.v. dit beleid ook bladmanden in het
buitengebied te plaatsen?
- Is het College met ons eens dat het adagium “de vervuiler betaald” in deze niet
consequent wordt toegepast?
Duurzaamheidsagenda
De gemeente heeft een duurzaamheidsagenda opgesteld welke liep van 2013- 2016
Vraag:
- Wanneer wordt de duurzaamheidsagenda geactualiseerd?
Boomonderhoud, overlast van bomen en uitvoering herplantplicht
Onderhoud van monumentale bomen brengt mogelijk extra onderhoudskosten met zich
mee. Gemeenschapsbelang zou graag zien dat inwoners indien bij waardevolle en/of
monumentale bomen onderhoudswerkzaamheden vakkundig uitgevoerd moeten worden, op
dezelfde wijze in hun kosten gecompenseerd kunnen worden zoals de regeling bij
monumentale panden (25% van kosten, 1x per 10 jaar). Deze wens hebben we vorig jaar
aangegeven. Onlangs hebben we besloten bomen aan de Biezen te kappen. In de
beraadslagingen heeft Gemeenschapsbelang gevraagd om overlastbeleid op te stellen,
hetgeen door de wethouder is toegezegd. Graag zien we ook een beleid aangaande
onderhoud monumentale bomen t.b.v. inwoners.
Vragen:
- Is het College bereid een beleid op te stellen t.b.v. kosten-compensatie voor
vakkundig onderhoud van waardevolle en/of monumentale bomen?
- Graag ontvangen we een overzicht van het aantal bomen die sinds 2008 zijn gekapt
waarvoor een herplantplicht geldt. Hierbij willen we graag aan toegevoegd hebben
waar en op welke wijze de herplant is gerealiseerd.
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Inrichtingenbestand op orde
De gemeente moet extra middelen inzetten en handhavingsuren inzetten om het
inrichtingenbestand op orde te brengen en te houden. Dit terwijl er een meldplicht geldt
voor betreffende ondernemer.
Vragen:
- Is het College het met ons eens dat de meldplicht moet worden nagekomen?
- Is het College bereidt om een sanctiebeleid te voeren als de meldplicht niet wordt
nagekomen?
Omgevingsplan en invulling gezond woon- en leefklimaat
Gemeenschapsbelang ziet graag dat de integrale benadering van ontwikkelingen in het
buitengebied gestalte krijgt waardoor tevens een gezond woon- en leefklimaat ontstaat. We
hopen dat de aanpak overlast buurtschap De Elzen tot goede resultaten gaat leiden zodat
andere overlastgebieden daar ook baat bij kunnen hebben. De gemeente moet rekening
houden met de Verordening Ruimte van de provincie. Omgekeerd lijkt het er op dat de
Provincie geen rekening hoeft te houden met de impact van de door hen afgegeven
vergunningen, met de regels die de gemeente in het omgevingsplan heeft gesteld.
Vragen:
- Signaleert het College dit probleem ook?
o Zo ja; wat gaat het College hier aan doen?
- Lopen er momenteel nog juridische procedures aangaande het Omgevingsplan?
- Is binnen de begroting en noodzakelijke ambtelijke capaciteit rekening gehouden
met de te verwachten vergunningsaanvragen n.a.v. de provinciale maatregelen ook
wel bekend als het Brabant besluit, en welke ondersteuning is hierbij van de
provincie te verwachten?.
In de begroting is een post opgenomen m.b.t. Samen Sterk in Brabant. Dit terwijl de
gemeenteraad eerder heeft besloten hieraan niet mee te willen doen.
Vraag:
- Waarom staat deze post toch opgenomen in de begroting zonder dat er een
raadsbesluit onder ligt?
Tot zover in eerste termijn, met dank aan iedereen die ons afgelopen jaar heeft
ondersteund bij de uitvoering van ons raads- en commissiewerk.

Fractie- en burgerleden Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Jeanne van Eert
Sharon de Bruin
Bart van den Hoogen
Axel de Wit
Hennie van Alphen
Jan Oomen
Marcel de Wit
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Boekel- Venhorst
Betreft: Algemene beschouwingen begroting 2019.

Geacht college,
De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en
Productbegroting 2019.
Met deze algemene beschouwingen nemen wij het college en de ambtenaren mee in de visie van
VVD Boekel-Venhorst op de begroting van 2019. De opbouw is gelijk aan de opbouw van de
begroting, per programma volgt onze reactie en afsluitend zullen wij u, in de bijlage, onze vragen
(nogmaals) gebundeld voorleggen.
De algemene beschouwingen zijn tot stand gekomen mede dankzij de input van alle achterban- en
burgerleden van de VVD Boekel –Venhorst.
Programma A – Bestuur en ondersteuning & veiligheid
We beginnen deze algemene beschouwingen helaas meteen met onze zorg uit te spreken over de
capaciteit van de gemeentelijke organisatie. We hebben in de afgelopen periode enkele zeer
gewaardeerde krachten zien vertrekken op weg naar een nieuwe uitdaging. Het opvullen van de
ontstane vacatureruimte is in de huidige arbeidsmarkt ingewikkeld. We hebben een ambitieus
programma waar ook ambtelijke ondersteuning onontbeerlijk is. Vandaar de vraag hoe het college
de kwaliteit en capaciteit denkt te waarborgen in het komende jaar?
Veiligheid en handhaving, helaas kunnen we niet zonder. Als VVD zijn wij geïnteresseerd in de
mening en positie van het college betreffende handhaven. Hoeveel geld hebben we hiervoor over?
En is het inzichtelijk (te krijgen) wat extra inzet op handhaving oplevert? Met andere woorden: zijn
de baten en lasten inzichtelijk? Deelt u de zorgen over de (fysieke) handel in drugs in Boekel? Een
ernstig probleem dat meerdere (begrotings-)programma’s behelst. Hoe kan het college zorg dragen
voor inzicht, toezicht en handhaving in deze complexe problematiek?

Programma B – Verkeer en vervoer
Zoals de VVD, maar ook de andere partijen, de afgelopen maanden al meerdere keren hebben
aangegeven, missen we een eenduidige visie op dit onderwerp. De samenhang tussen projecten
ontbreekt. De verkeersverbindingen binnen Boekel-centrum en de visie op parkeren lijken steeds adhoc en per onderdeel los bedacht te worden.

Algemene beschouwingen - begroting 2019 -

Boekel- Venhorst

Wanneer verwacht het college de raad tegemoet te komen met een visie op infrastructuur? Waarin
o.a. de parkeerproblematiek inzake de Zuidwand, herinrichting Kerkstraat, ontsluiting kindpark en
toekomstige nieuwbouw(-wijken) meegenomen zijn.
Na vele jaren is de kogel door de kerk: de Randweg gaat ontwikkeld worden. Als VVD zijn we
benieuwd of er al duidelijkheid bestaat over invulling van de ‘losse’ kavels die het gevolg zijn van de
aanleg.
Naast de ‘Boekelse’ infrastructuur maakt de VVD zich ernstige zorgen over de verkeerssituatie binnen
Uden (N264) en de daarbij horende ontsluiting richting de A50. Onze zorg is dat deze op termijn nog
verder achteruit loopt. We zien nu al dagelijks dat de werkelijke tijd om, via de N605 en N264, op de
A50 te komen langer wordt. Hoe denkt het college concreet met deze groeiende problematiek aan
de slag te gaan?
Als laatste punt vragen wij u een visie op het openbaar vervoer. De huidige situatie in Boekel en
Venhorst: busverbindingen sluiten niet aan, lege of overvolle bussen en geen OV in de avonduren; dit
is niet passend bij de vraag en toekomst. Daarnaast gaf de CvdK tijdens zijn bezoek aan dat openbaar
vervoer op provinciaal niveau € 90 miljoen kost voor 2% van de vervoersbewegingen. Heeft het
college inzichtelijk waar kansen liggen voor Boekel en welke acties daarvoor nodig zijn?

Programma C – Economie & VHROSV
In dit programma onderdeel maken we graag onderscheid in twee voor ons belangrijke thema’s, te
weten: volkshuisvesting en infrastructuur.
Te beginnen bij volkshuisvesting. Twee actuele onderwerpen springen daarbij in het oog.
Ten eerste: bent u zich als college bewust van het feit dat de huisvesting voor starters in Boekel een
risico loopt? Zodra er een (kleine) eengezinswoning op de markt verschijnt wordt deze vaak al binnen
24 uur gekocht door investeerders die de woning voor particulier verhuur aanbieden. Hiermee
geïnteresseerde particulieren (starters) geen kans biedend.
Als tweede onderwerp het volgende: heeft de gemeente Boekel een voorkeursbeleid voor
huisvesting statushouders? Heeft het college zicht op de consequenties van het voorkeursbeleid
statushouders huursector? Wat is de visie van het college op deze onderwerpen en hoe denkt het
college grip te krijgen op deze problematiek en zorg te dragen voor huisvesting en doorstroom van
de inwoners van Boekel?
Het volgende onderwerp waar de VVD aandacht op wil vestigen is de infrastructuur en de
economische zelfvoorzienendheid van de gemeente Boekel. Onder economische zelfvoorzienendheid
verstaan wij de mate waarin Boekelse inwoners werk hebben, binnen of op korte afstand van Boekel,
en de mate waarin onze infrastructuur (fysieke wegen (fiets, ov en asfalt), de (zoals in programma b
aangegeven) ontsluiting A 50 en digitale voorzieningen) daarin helpen.
Ook zien we dat Oost-Brabant in het algemeen achter begint te lopen ten opzichte van Brainport
Eindhoven en de randstad wanneer het gaat om slimme digitale voorzieningen voor bijvoorbeeld
ondernemers en hulpbehoevenden.
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Is de gemeente Boekel zich bewust van de economische zelfvoorzienendheid, hoe stimuleert de
gemeente deze en heeft men inzichtelijk wat het gewenste niveau is?
Heeft het college voldoende zicht op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de faciliteiten die
daarvoor noodzakelijk zijn? Tot onze verbazing kan het nog steeds voorkomen dat we geen 3-g
internet hebben op bijvoorbeeld industrieterrein de Kraaiendonk in Venhorst. Lees 3-g, daar waar
iedereen 4-g kan gebruiken in grote delen van onze omgeving. Waar ligt hier de invloed van het
college?
Zijn we als Boekel voldoende voorbereid op groei? De wens om nog een woonwijk te realiseren is
uitgesproken. Maar hoe faciliteert Boekel de infrastructuur? 8 jaar na de start van Donk 1 en 4 jaar
na de start van Donk 2 zijn daar nog steeds problemen met internet en telefonie. Providers geven
aan dat het geen interessant gebied is, heeft het college hier invloed op? Of gaan we terug in de tijd
ondanks onze groeiambitie?
Als laatste willen wij het college een mogelijkheid tot verlagen van de OZB voorstellen. Laten we
duurzaamheid buitengebied als een PM post opnemen in de begroting. Hiermee laten we de optie
voor de wethouder open om via de raad om financiële ondersteuning te vragen als dat nodig mocht
zijn en belasten we de burgers niet vooraf onnodig met een OZB-verhoging.

Programma D – Onderwijs & sport, cultuur en recreatie
Zoals u weet is er momenteel sprake van ongelijkheid in de behandeling van en regelgeving
betreffende sportkantines en horecaondernemers. Denk hierbij aan onder andere aan
openingstijden en de controle/handhaving hiervan. Als VVD zijn wij benieuwd hoe de gemeente
Boekel kan bijdragen aan de gelijkwaardige behandeling van sportkantines en horecaondernemers.
Graag horen wij uw visie op dit onderwerp.
Daarnaast zijn wij benieuwd wat de stand van zaken is met betrekking tot de sportvisie. Worden er
stappen ondernomen om de sportverenigingen te privatiseren?
Als laatste vraag voor dit programma, kunt u de €40,000 verklaren die geboekt staan als “tijdelijke
huisvesting” Uilenspiegel? Of geeft het verlagen/schrappen van dit bedrag ruimte voor de verlaging
van de OZB?

Programma E – Sociaal domein
Het sociaal domein is een zeer breed onderwerp waar veel geld mee gemoeid is en grip om sturing te
geven moeizaam is. Helaas is er op diverse onderdelen ook nog weinig invloed uit te oefenen. Heeft
het college voldoende inzicht en mogelijkheden om te sturen op kosten? Integraal werken is, volgens
de deskundigen, de manier om grip te krijgen, in de brede zin des woord, op het sociaal domein.
Echter: dit klinkt eenvoudiger dan de uitvoering in de praktijk blijkt te zijn. Hoe denkt het college
sturing te geven aan het integraal werken?
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Recent lazen we het bericht dat er meer budget komt voor jeugdzorg vanuit Den Haag. Kunt u
aangeven wat daarvan het effect is op de begroting van de gemeente Boekel? Momenteel is
jeugdzorg niet sluitend en lopen we een groot risico om extra geld bij te leggen, wat direct een
lastenverzwaring voor de inwoners tot gevolg heeft. Kunt u aangeven wat het risico is voor Boekel
op dit open eind?
Bij jeugdzorg zien we in de begroting een groot bedrag gereserveerd om de wens voor het versterken
van de preventieve jeugdzorg uit te kunnen voeren. Heeft het college een plan voor de uitvoering
van preventie? Met andere woorden, kunt u aangeven hoe het bedrag is opgebouwd en wat de
jongeren van de gemeente Boekel gaan merken van de inzet rondom preventie? Waar en wanneer
gaan we deze investering terug zien in de verlaging van de kosten betreffende jeugdzorg?
Onze wens is: een bijdrage aan preventie die in omvang gelijk is aan die van omringende gemeenten.
De vraag is dus of het college op de hoogte is van de bijdragen in de regio en of we hierin mee
kunnen bewegen en waar samenwerking de kosten kan drukken?
Participatie wordt als een belangrijk goed gezien in Boekel, echter zien we in de praktijk dat het
vinden van competente participanten moeizaam is. Neem het voorbeeld van de ASD waar
meermalen oproepen voor zijn geplaatst in het Boekels krantje, en nu professionals ingehuurd
moeten worden. Is dat de bedoeling van participatie? In de coalitie hebben we de afspraak om tot
een breed gedragen veld van participanten te komen. Zou het college kunnen toelichten wat de
stand van zaken is betreffende de participatienota?
Eenzelfde vraag als voorgaande: kunt u toelichten wat de huidige stand van zaken is met betrekking
tot de jeugdraad?

Programma F – Volksgezondheid en milieu
Gezond en veilig wonen is wat iedere inwoner wenst, als VVD kunnen we trots zijn op de koers die
gevaren wordt. Inventief en gedurfd bezig zijn met de transitie duurzame veehouderij door samen
met inwoners en ondernemers op pad te gaan. Wij zien nog wel kansen als het gaat om de
mogelijkheid om gebruik te maken van (Europese) subsidies. Kan het college toelichten wat het
beleid is op subsidiewerving?
ODBN, is het einde in zicht? Het zou een goede titel voor een boek kunnen zijn. Helaas dan wel een
non-fictie roman met een dramatisch einde. Hoe kunnen we aan de inwoners van Boekel nog
uitleggen dat de kosten wederom omhoog gaan? De krantenartikelen liegen er niet om: wanbeleid,
ontbreken van visie, hoog ziekteverzuim en ga zo maar door. Moeten wij daarvoor opdraaien? Wij
vragen het college: waaruit blijkt dat u kunt sturen op de gang van zaken? Heeft u voldoende invloed
als bestuurder/ op het dagelijkse bestuur en de koers die gevaren wordt? En als laatste vraag: is het
einde in zicht? Wanneer mogen we verbetering en dus minder, of tenminste geen stijgende,
geldelijke bijdragen verwachten?
Als laatste vraag: als VVD zijn wij erg benieuwd naar de uitleg van het project operatie Steenbreek.
Kunt u inzicht geven in de planvorming en de bijbehorende kosten?
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Samenwerkingsverbanden
Als VVD maken we ons zorgen over de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden.
Zowel bij ODBN als bij Jeugdzorg zien we dingen gebeuren waar we geen vat op hebben. En, zoals
algemeen bekend is, leidt geen vat hebben tot hogere kosten. Hoe gaat het college meer vat krijgen
op samenwerkingsverbanden in het algemeen en ODBN en Jeugdzorg in het bijzonder?
Onze ervaring is dat de samenwerkingsverbanden zich kenmerken als professioneel, maar met een
dubieus democratisch gehalte. Qua professionaliteit denken we dat enkele van de
samenwerkingsverbanden net zo goed zonder onze inbreng uit de voeten kunnen en geprivatiseerd
kunnen worden. Wij twijfelen aan het democratische gehalte, omdat de besluitvorming over veel
schijven gaat en tijdsintensief is door de hoge complexiteit van de documentatie en vele betrokken
gemeente- en commissieleden in de diverse betrokken gemeenten.
Als VVD zien wij door de bureaucratisering de kosten stijgen en vragen ons af of dit proces en de
daarbij komende hogere kosten een gevaar voor de zelfstandigheid van Boekel zijn. Wat is de
verwachting van het college op korte en langere termijn?

Lastenverzwaringen.
In de afgelopen periode zien we als VVD een zorgelijke lijn. Er is in de voorgaande jaren gekozen voor
minimalisering of bezuiniging als het gaat over de kwaliteit en kosten van bijvoorbeeld onderhoud.
Op vele terreinen: groen, riolering, wegennet maar ook op toezicht en handhaving. Helaas zien we
dat nu terug in de begroting en recent nog in aanvragen voor (extra) middelen in de
raadsvergaderingen.
Daarnaast is vorig jaar gekozen voor een OZB-verlaging. Een verlaging waarvan op voorhand al
duidelijk was dat dit een sigaar uit eigen doos zou zijn. Hoe reëel was de keus, wetende dat er diverse
grote uitgaves en investeringen aan zaten te komen zoals afkoop Tielemans, de randweg en
ontwikkelingen zoals de zuidwand en het kindpark? En de onzekerheid als het gaat over de financiële
ontwikkelingen inzake de jeugdzorg?
Dat het college kiest voor het beleid om de financiële positie te verstevigen om de continuïteit van
de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen, kunnen wij waarderen. Echter roept dat bij de VVD de
vraag op wat het de burger van Boekel gaat kosten in 2019 en verder. Verhoging OZB, verhoging
rioolkosten, extra kosten door achterstallig onderhoud en wat volgt er nog? Wat krijgt de burger dan
uiteindelijk aan extra kwaliteit terug voor dit geld? Vanuit de burger wordt het namelijk alleen maar
ervaren als bureaucratisch, afstandelijk en duur. Speelt communicatie hierin ook niet een belangrijke
rol?
In het coalitieakkoord geven we aan te streven naar een OZB passend bij het voorzieningenniveau,
en te streven naar het zijn van een regionale middenmoter. Er volgt nu een verhoging die gelijk of
hoger is dan dorpen om ons heen, hiermee dalen we niet af richting de middenmoot. Zijn er andere
opties om de begroting sluitend te krijgen? Waar kunnen we op bezuinigen?
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Voor de VVD-fractie was 2018 een jaar van verandering. Bij deze willen wij de ambtenaren en het
college danken voor de prettige kennismaking en samenwerking. Het is door ons allen ervaren als
een warm welkom.
Mede namens alle achterbanleden en burgerleden van de VVD Boekel -Venhorst.
Fractie VVD Boekel,
Nicole Dijcks - Mijland
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BIJLAGE
Onderstaand alle vragen die gesteld zijn in volgorde van programma.
1) Hoe gaat het college de kwaliteit en capaciteit van de ambtenaren waarborgen in het komende
jaar?
2) Wat is de mening en positie van het college betreffende handhaven?
a) Hoeveel geld het college hiervoor over?
b) En is het inzichtelijk (te krijgen) wat extra inzet op handhaving oplevert. Met andere woorden
zijn de baten en lasten inzichtelijk?
3) Deelt u de zorgen over de (fysieke) handel in drugs in Boekel.
a) Hoe kan het college zorgdragen voor inzicht, toezicht en handhaving in deze complexe
problematiek?
4) Wanneer verwacht het college richting raad tegenmoet te komen met een visie op
infrastructuur? Waarin o.a. de parkeerproblematiek inzake de zuidwand, herinrichting
Kerkstraat, ontsluiting kindpark en toekomstige nieuwbouw(-wijken) meegenomen zijn.
5) Is er al duidelijkheid over invulling van de ‘losse’ kavels die het gevolg zijn van de aanleg van de
randweg?
6) Hoe denkt het college concreet met deze groeiende problematiek, om (via de N605 en N264) op
de A50 te komen aan de slag te gaan?
7) Wij vragen u naar de visie op het openbaar vervoer.
a) Heeft het college inzichtelijk waar kansen liggen voor Boekel en welke acties nodig zijn?
8) Bent u zich als college bewust van het feit dat huisvesting voor starters in Boekel een risico loopt.
a) Wat is uw visie op dit onderwerp?
9) Heeft de gemeente Boekel een voorkeursbeleid voor huisvesting statushouders.
a) Heeft het college zicht op consequenties het voorkeursbeleid statushouders huursector.
b) Wat is de visie van het college op dit onderwerp?
c) Hoe denkt het college grip te krijgen op deze problematiek
d) Hoe draadt het college zorg voor huisvesting en doorstroom van de inwoners van Boekel.
10) Is de gemeente Boekel zich bewust de economische zelfvoorzienendheid?
a) Hoe stimuleert de gemeente deze?
b) Heeft men inzichtelijk wat het gewenste niveau is?
11) Heeft het college voldoende zicht op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de faciliteiten die
daarvoor noodzakelijk zijn. Tot onze verbazing kan het nog steeds voorkomen dat we geen 3-g
internet hebben op bijvoorbeeld industrieterrein de Kraaiendonk in Venhorst. Lees 3-g, daar
waar iedereen 4-g kan gebruiken in grote delen van onze omgeving. Waar ligt hier de invloed van
het college?
12) Zijn we als Boekel voldoende voorbereid op groei?
a) Hoe faciliteert Boekel de infrastructuur, en heeft het college hier invloed op als het gaat om
externe partijen?
13) Deelt het college het voorstel tot verlagen van de OZ door duurzaamheid buitengebied als een
PM post op te nemen in de begroting?
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14) Graag horen wij uw visie op de vraag hoe de gemeente Boekel kan bijdragen aan de
gelijkwaardige behandeling van sportkantines en horeca ondernemers.
15) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de sportvisie.
a) Worden er stappen ondernomen om de sportverenigingen te privatiseren?
16) Kunt u de €40,000 verklaren die geboekt staan als “tijdelijke huisvesting” uilenspiegel.
a) Geeft het verlagen/schrappen van dit bedrag ruimte voor de verlaging van de OZB?
17) Kunt u aangeven wat het effect is van meer budget voor jeugdzorg vanuit Den Haag is op de
begroting van de gemeente Boekel.
18) Kunt u aangeven wat het risico is voor Boekel door de huidige wijze van financieren, contracten
en sturen op het budget voor jeugdzorg?
a) Heeft het college voldoende inzicht en mogelijkheden om te sturen op kosten?
19) Hoe denkt het college sturing te geven aan het integraal werken?
20) Is het college op de hoogte is van de bijdragen in de regio inzake preventie?
a) kunnen we (mee-)bewegen in het budget?
b) Is het inzichtelijk waar samenwerking de kosten kan drukken?
21) Wat is uw visie op participatie?
22) Zou het college kunnen toelichten wat de stand van zaken is betreffende de participatienota?
23) Kunt u toelichten was de huidige stand van zaken is met betrekking tot de jeugdraad?
24) Kan het college toelichten wat het beleid is op subsidiewerving?
25) Wij vragen het college waaruit blijkt dat u kunt sturen op de gang van zaken betreffende het
ODBN.
a) Heeft u voldoende invloed als / op het dagelijkse bestuur en de koers die gevaren wordt.
b) Is het einde inzicht? Wanneer mogen we verbetering en dus minder, of tenminste geen
stijgende, geldelijke bijdragen verwachten?
26) Kunt u uitleg geven over het project operatie Steenbreek. Kunt u inzicht geven in de planvorming
en de bijbehorende kosten?
27) Hoe gaat college daar meer vat krijgen op samenwerkingsverbanden in het algemeen en ODBN
en Jeugdzorg in het bijzonder?
28) Als VVD zien wij door de bureaucratisering de kosten stijgen en vragen ons af of dit proces en de
daarbij komende hogere kosten een gevaar voor zelfstandigheid Boekel is. Wat is de verwachting
van het college op korte en langere termijn?
29) Wat kost het de burger van Boekel feitelijk in 2019. Graag zien wij een berekening waarin alle
verhogingen zijn meegenomen. Denk daarbij aan OZB, riolering, stijgende kosten achterstallig
onderhoud en zo verder.
30) Nu kiest het college voor een ozb verhoging om begroting sluitend te krijgen, zijn er andere
opties om begroting sluitend te krijgen? Op welke posten kunnen we bezuinigen?
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Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Op 11 september j.l. hebt u de begroting 2019 aangeboden. Dank hiervoor. Uiteraard
danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze begroting en de technische
toelichting daarop op 17 en 20 september j.l. en de griffier voor haar ondersteuning.
Hierbij ontvangt u onze algemene beschouwingen op de begroting 2019. De beantwoording
van de algemene beschouwingen zien we graag tegemoet.
Inleiding
In 2010 is een structurele bezuiniging van € 1,5 miljoen per jaar in gang gezet. In 2015 kwam
daar nog € 1 miljoen per jaar bovenop. Onze doelen zijn (destijds) bijgesteld en aan de hand
van een goed gestructureerd bezuinigingsproces zijn bezuinigingen gefaseerd ingevoerd.
De D.O.P. was er trots op dat de gemeente Boekel een structureel, reëel sluitende begroting
heeft waarbij de lasten voor de burger in verhouding zijn blijven staan tot wat geboden wordt.
De strategische visie 2030 laat zien dat het in Boekel goed wonen, werken en leven is. Mooi.
In het voorjaar van 2018 en nu in de begroting van 2019 kijken we tegen donkere wolken
aan en zijn we ongerust over mogelijke toekomstige financiële risico’s en consequenties.
Vraag 1.
Energie nieuw college en nieuwe raad vertaalt zich in ambities. Hoe zien we dat terug?
Vraag 2.
OZB opbrengsten woningen en niet-woningen. Wat is hiervan de onderbouwing?
Graag de aanvulling met een overzicht van de afgelopen 5 jaar en een onderbouwing hoe ze
aan deze cijfers kwamen.
Vraag 3.
In het voorwoord staat dat de begroting reëel sluitend is. Is dat zo, waaruit blijkt dat?
Van voorjaarsnota 2018 naar begroting 2019
In hoofdstuk 2, paragraaf 2 van de begroting 2019 is het financieel totaaloverzicht
opgenomen. De omvang van de begrotingsbedragen is fors. Dat wil zeggen dat de eerder
opgestelde prognoses niet overeenkomen met de inzichten van het voorjaar. Oorzaken zijn
redelijk duidelijk, toch zijn we behoorlijk geschrokken.
Vraag 5.
De begroting voor de jaren 2019 en 2020 zijn niet sluitend, 2012 en 2022 wel. Is dit
zorgelijk?
Vraag 6.
2.2 Financieel totaaloverzicht. De voorjaarsnota 2018 laat voor de jaren 2019 en 2020
tekorten zien van ruim € 400.000 (zie ook 4.6.1). In de begroting 2019 zijn deze tekorten
mede door stelposten, taakmutaties en enkele incidentele meevallers “getransformeerd” naar
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overschotten van respectievelijk € 19.000 en € 8.000. Het college spreekt desalniettemin van
een reële begroting.
A.03, A.05, A.06, C.02, C.03, C.04 en C.05. zijn posten waar we graag verheldering willen
krijgen.
Vraag 7.
2.3 P.M. posten. Over ontwikkelingen hieromtrent willen we s.v.p. tijdig geïnformeerd
worden?
Vraag 8.
2.4 Investeringen. Wat heeft u voor ogen indien de investeringen hoger uitvallen. Wat wordt
dan de koers? Met name speelt dit rondom de randweg, het kindpark en de herinrichting van
het centrum.
Vraag 9.
De beleidsnotitie (2018) rondom vervangingsinvesteringen voor de verenigingen, wat is
daarvan de stand van zaken ?
Vraag 10.
2.5 Reserves en voorzieningen. Het positieve resultaat over 2017 ad. € 3.351.000 is
incidenteel. Dit resultaat wordt ingezet om de centrumontwikkelingen (zuidwand) mogelijk te
maken.
Welk beleid streeft de gemeente na hoe om te gaan met de vaste reserves?
Vraag 11.
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 12.
F.02. Is er al duidelijkheid over de verdeel sleutel ?
Vraag 13.
Blz 26. We zijn blij met alle aandacht voor de volksgezondheid en het stimuleren van een
gezonde leefwijze. De gezonde leefomgeving is hiervoor een belangrijk gegeven. Aan welke
acties denkt het college om de geurhinder aan te pakken?
Vraag 14.
Blz 34. Dienstverleningsovereenkomst sociale zaken met Meijerijstad. Gaan wij stoppen met
deze samenwerking?
Vraag 15.
Blz 34 en 35. Zorgen om latente juridische claims en latente fiscale claims. Is dit al verwerkt
in de begroting mocht het zo zijn dat wij dus al deze claims moeten gaan betalen evenals de
kosten van eventuele beëindiging samenwerking met Meijerijstad hebben wij hier dan nog
genoeg geld voor mede gezien alle financiële lasten die er nog aan komen zoals de
Zuidwand, riolering, aanpassing plein etc.
Vraag 16.
Blz 61 grafrechten. Verhoging van de grafrechten, dit zorgt ervoor dat nog minder mensen
straks kiezen voor begraven. Hoe is dit in andere gemeenten en hoe lossen zij dat op?
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Vraag 17.
3 Programma’s A t/m F. Graag op dit thema een korte onderbouwde toelichting.
Vraag 18.
4.2 Bedrijfsvoering. Waaruit gaat blijken dat de inzet van 0,3 fte extra wethouder dit ten
goede komt aan de inwoners van Boekel?
Vraag 19.
4.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Is het overzicht 4.3.1 volledig? Hoort de centrumontwikkeling (zuidwand) niet in dit rijtje
thuis?
Vraag 20.
Met betrekking tot de fiscale claim sport horen we graag hoe de genoemde € 110.000 is
opgebouwd. Het overzicht van de stille reserves willen we graag toegelicht zien.
Vraag 21.
Dat de solvabiliteit onder de 20% daalt en de toelichting op blz. 47 is matig. Is dit niet een
groot risico?
Vraag 22.
Blz 33. Open einde posten ( de PM posten) blijven moeilijk in te schatten wij onderschrijven
dat er kritisch gekeken mag worden en een sober beleid zijn middelen om de financiën onder
controle te houden. Maar dit mag nooit als leidraad genomen mag worden. Elk dossier moet
met een open blik bekeken en behandeld worden, financiën mag niet het uitgangspunt zijn.
Bent u het daarmee eens?
Vraag 23.
De invoering van abonnementstarief in de WMO brengt nogal wat veranderingen met zich
mee en zeker op het financiële vlak. Kosten stijgingen worden verwacht bij o.a.
Woningaanpassingen, huishoudelijke verzorging collectief vraag afhankelijk vervoer etc.
Wij zijn benieuwd of hier regionaal al over is gesproken. ook met de provincie en wat dan
eventuele oplossingen zouden kunnen zijn?
Vraag 24.
D.02. Waar heeft u dit op gebaseerd en waarom eerst 2 jaar €50.000 en daarna 2 jaar
€30.000?
Vraag 25.
D.04. Wanneer komt er duidelijkheid over het nieuwe integrale onderhoudsbestek van IBN.
(onderhoud groen voorziening)? De 30.000 is een terughoudende beraming, wat is dan een
reële beraming ?
Vraag 27.
Blz 24, wat wordt verstaan onder een integrale uitkering?
Vraag 28.
Het overzicht 4.3.6.6 Is dit acceptabel en zo ja, wat is daarvan de onderbouwing?
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Vraag 29.
4.6 Lokale heffingen. Waarom vindt u de stijgingen in 2019 verantwoord? Waarom vindt u
de stijgingen in 2020-2022 verantwoord?
Vraag 30.
4.7 Verbonden partijen. Graag een korte toelichting op de genoemde risico’s.
Vraag 31.
4.8 Grondbedrijf. Graag een toelichting op de geïnventariseerde risico’s.
Vraag 32.
E.04. Bijdrage werkvoorzieningschap, graag nog een korte verduidelijking waar de cijfers op
gebaseerd zijn.
Vraag 33.
E.08 jeugdhulp , open einde budget blijft dus moeilijk in te schatten, vraag waarom het dan
wel verlaagd wordt vanaf 2021? Ditzelfde geldt voor E.09?
Vraag 34.
Bijlage B t/m D. Voor de centrumontwikkeling (zuidwand) wordt al een voorziening wordt
getroffen in 2018. Hoe staat dat in relatie tot het raadsbesluit?
Vraag 36.
In het amendement wordt ook een oordeel van de accountant gevraagd. U zegt dat dat niet
mogelijk is. Kan een andere financiële deskundige een advies geven en kan dat alsnog
gebeuren?
Vraag 37.
Is het verlies nog altijd € 4,1 miljoen nu de plannen wellicht veranderen?
Vraag 38.
Algemeen. Welke posten zijn beïnvloedbaar en welke keuzes kunnen er dan gemaakt
worden?
Vraag 39.
Vanaf volgend jaar zien we graag de keuzes/alternatieven voorgelegd, dan het gesprek met
de raad, vervolgens besluit het college en komt met een voorstel aan de raad. Is dit mogelijk
en wilt u dit oppakken?
Vraag 40.
Wat zijn belangrijke verschillen in vergelijking met andere jaren en wat is daarvan de
oorzaak?
Vraag 41.
Op welke posten zie je met name het coalitieakkoord terug?
Vraag 42.
Het aantal fte’s is niet helder gedefinieerd. Onze vraag is dat wel te doen en bij wijziging
vooraf dit af te stemmen met de raad?
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Vraag 43.
Wat zijn de effecten van het besluit van aanpassing van de verkoop van het Sint Jan
gebouw?
Conclusie
We vinden de begroting 2019 niet reëel sluitend, de ozb-stijging voor niet-woningen niet
rechtvaardig, de voorziening Zuidwand discutabel, de vaste reserve van € 1.000k laag en
willen we 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 (en waarom) zodat de raad betrokken wordt bij het tot stand brengen
van de begroting.
Tot zover onze algemene beschouwingen op de begroting 2019. We spreken elkaar op 8
november.
Namens de D.O.P.,
Marcel Kanters
Gerty Jansen
Joop van Lanen

