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BEANTWOORDING ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2020
Inleiding
Wij danken u voor de commentaren en reacties op de begroting 2020. De besluitvorming van uw raad
bij de voorjaarsnota op 27 juni 2019 heeft ten grondslag gelegen aan de opstelling van de begroting
2020 – 2023

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

Opzet beantwoording algemene beschouwingen
In uw schriftelijke reacties in de eerste termijn volgt u zoveel mogelijk de programma-indeling van de
voorgeschreven begrotingsopzet. Hierdoor kan onze beantwoording (wederom) op een efficiënte en
heldere wijze plaatsvinden, waarvoor onze dank.
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Algemeen
Energie nieuw college en nieuwe raad
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt hoe de ambities van het college en de raad terug te vinden zijn in
2019 en 2020? Kunt u 2 of 3 voorbeelden noemen? Was het geen voortgang van
bestaand beleid?
De ambities van het college zijn onder meer terug te vinden in onderhavige begroting
alsmede nota’s en voorstellen richting uw raad. Voor de ambities van de raad, zult u
bij uw collega raadsleden moeten zijn.
Voorbeelden van nieuwe initiatieven zijn de gebiedsgerichte aanpak van buurtschap
De Elzen en het samen met de verenigingen opstellen van een sport en beweegvisie.
En natuurlijk gaat het niet alleen om nieuwe initiatieven. Een groot deel van de
werkzaamheden in 2019 en verder vloeit voort uit eerdere besluitvorming dan wel uit
wet- regelgeving vanuit de provincie, het Rijk en de EU. Zaken die ook belangrijk zijn
en ook onverdeelde aandacht van het college behoeven.

Financiële positie
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

blz. 1

blz. 6

Gevraagd wordt wat het college vindt van het feit dat na vaststelling van de begroting
raadsvoorstellen worden voorgelegd waarvoor in de lopende begroting geen ruimte is
en dekking gevonden wordt bij de voorjaarsnota van volgend jaar, zonder duidelijke
onderbouwing waarom het niet in het lopende jaar kan? Dit staat in contrast met het
feit dat in de begroting 2020 een waarschuwing wordt afgegeven voor ruimte nieuw
beleid terwijl raadsvoorstellen via de voorjaarsnota die ruimte juist claimen.
Alle raadsbesluiten tot grofweg 1 juli worden verwerkt in de volgende begroting. De
gemeente Boekel kent 2 momenten waar een begroting wordt bijgesteld:
- Voorjaarsnota: bijstelling lopend jaar en tevens kadernota/uitgangspunten voor
volgende jaren. Hierin worden alle raads- en collegebesluiten verwerkt die vanaf 1 juli
vorig jaar tot (ong.) 1 april van het lopend jaar zijn verwerkt. Dus zowel de incidentele
bijstellingen voor het lopende jaar maar ook de structurele effecten voor de komende
jaren.
- Bestuursrapportage: in december van een jaar om de lopende begroting bij te
stellen, anders zou de rechtmatigheid bij de jaarrekening in het geding zijn. Meer
bijstellingsmomenten kent de gemeente Boekel niet.
In de begroting is geen/beperkte ruimte aanwezig voor nieuw beleid. Dit vindt zijn
oorzaak in het zo reëel en voorzichtig mogelijk ramen van budgetten en vooral geen
‘lucht’ d.m.v. onvoorzien te creëren. Dit zou juist meer belastend zijn voor de inwoners
van Boekel.
Afzonderlijke raadsvoorstellen die nog niet opgenomen zijn in de volgende begroting
en waarvoor geen dekking binnen die begroting aanwezig is, worden separaat aan de
raad ter besluitvorming voorgelegd en qua financiële afweging betrokken bij de
volgende voorjaarsnota. Bij die volgende voorjaarsnota wordt afgewogen wat de
structurele effecten zijn van de genomen raadsbesluiten i.r.t. het (meerjarige)
begrotingssaldo en worden alle overige invloeden (meicirculaire/jaarrekening) die van
invloed zijn op het saldo van de nieuwe (meer)begroting, meegenomen.
Het college is van mening dat de begroting zo reëel en voorzichtig mogelijk moet
worden opgesteld waardoor de lasten zo laag mogelijk zijn voor de inwoners.
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Van voorjaarsnota 2019 naar begroting 2020
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.) blz. 1
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het financieel totaaloverzicht eerder gecommuniceerd kan worden?
Nee. Er kan niet eerder begonnen worden met het opstellen van het financieel
totaaloverzicht dan na de laatste raadsvergadering voor het zomer reces. Tijdens het
zomer reces wordt hieraan gewerkt. Vaststelling van de begroting door het college
vindt plaats direct na het zomer reces.

Stelpost loon- prijs ontwikkelen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of een toelichting gegeven kan worden op de mutatie A.04 (Stelpost
loon- prijs ontwikkelen)?
Betreft bijstelling van de stelpost loon- en prijsontwikkeling (mei circulaire 2019) t.o.v.
de december circulaire 2018 zoals deze in de voorjaarsnota 2019 is opgenomen. Als
u nadere duiding behoeft inzake deze technische vraag kunt u altijd contact opnemen
met het cluster financiën.

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

Antwoord:

Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt om tijdige informatie bij ontwikkelingen inzake PM posten en de
keuzemogelijkheden hierin.
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.

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

blz. 2

Gevraagd wordt waarom deze herziening plaats heeft moeten vinden?
Een toelichting is te vinden op pagina 9 & 10 van de begroting 2020.

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

blz. 2

Gevraagd wordt waarom deze post is vergeten?
Deze stelling is niet juist, de mutatie is niet correct verwerkt.

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

blz. 1

Gevraagd wordt of een toelichting gegeven kan worden op de mutatie A.05
(taakmutatie)?
Betreft vrijval van de niet functioneel geraamde taakmutaties die opgenomen zijn in de
meicirculaire 2018. Met het opstellen van de begroting 2020 is hier invulling aan
gegeven, derhalve kan deze stelpost vrijvallen. Als u nadere duiding behoeft inzake
deze technische vraag kunt u altijd contact opnemen met het cluster financiën.

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

blz. 1

blz. 2

Gevraagd wordt wat de koers wordt als grote investeringen hoger uitvallen m.n.
bij de randweg, RES en herinrichting centrum?
Bij overschrijding van investeringen waarvoor de raad geen autorisatie heeft gegeven,
zullen overschrijdingen en aanvullende dekkingsmiddelen aan de raad worden
voorgelegd.

Algemene beschouwingen begroting 2020

3

Beleidsindicatoren en kengetallen
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

blz. 1

Gevraagd wordt hoe het college de informatie uit kengetallen en beleidsindicatoren
waardeert i.r.t. beoogde maatschappelijke effecten en welk ambitieniveau hierbij wordt
nagestreefd?
De kengetallen en beleidsindicatoren zijn verplichte onderdelen vanuit de BBV en zijn
te vinden op waarstaatjegemeente.nl. Deze worden op dit moment meer registrerend
dan sturend opgenomen in de begroting.
Bij het opstellen van de begroting en beleidsstukken richten we onze energie vooral
op de te behalen resultaten in het belang voor onze burgers. De resultaten vertalen
zich jaarlijks in de kengetallen en indicatoren zoals die terug te vinden zijn op
bovengenoemde website en in de jaarrekening(en).
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Programma A - Bestuur en ondersteuning & Veiligheid
Werkdruk
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt hoe de druk op de ambtelijke organisatie binnen de verschillende
beleidsafdelingen wordt ervaren? Is de druk overal even groot of zijn er afdelingen
waar de druk extra hoog is?
De werkdruk wordt wisselend ervaren binnen de verschillende beleidsafdelingen,
maar is in algemene zin toegenomen. De economie trekt aan, de komst van een
nieuw college(programma) en een toename van (externe)
regelgeving/controlewerkzaamheden verhogen de werkdruk op bepaalde afdelingen.
Het verloop van met name de meer specialistische functies in combinatie met een
stijging van het aantal (ver)bouwaanvragen, heeft bij afdelingen zoals Civiel en
Cultuurtechniek, Bouw en Woningtoezicht en Vergunningverlening voor meer
werkdruk gezorgd.

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

Antwoord:

Antwoord:

blz. 3

Met welke frequentie worden bedrijfsprocessen getoetst op efficiency en op welke
wijze worden bedrijfsprocessen aangepast waardoor de werkdruk af kan nemen?
Dit is een doorlopend proces en heeft continue aandacht van management en
medewerkers. Binnen een regiegemeente werken generalisten die van een afstand
naar de bedrijfsprocessen kunnen kijken en waar nodig bijsturen om zo efficiënt
mogelijk organisatiedoelstellingen te realiseren. Bij landelijke en regionale
ontwikkelingen (Omgevingswet) die effect hebben op meerdere taakvelden binnen de
organisatie, worden de bedrijfsprocessen organisatie-breed tegen het licht gehouden.
Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde informatiestromen overbodig zijn en komen te
vervallen.

Externe inhuur
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 4

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

Efficiency
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz 3

blz. 3

Wat zijn de financiële effecten als de gemeente daar waar mogelijk haar extern
ingehuurde uren zou vervangen door uitbreiding van interne ambtelijke capaciteit?
Invulling van ingehuurde uren door uitbreiding van interne ambtelijke capaciteit, is
zoveel als mogelijk gerealiseerd. Het inhuren van externen wordt zoveel mogelijk
beperkt en op bepaalde afdelingen is de interne ambtelijke capaciteit zelfs uitgebreid.
Daarnaast blijft het met een aantrekkende economie en een krappe arbeidsmarkt,
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lastig bepaalde functies structureel in te vullen met interne ambtelijke capaciteit.
Tijdelijke extra taken invullen met eigen capaciteit heeft niet de voorkeur.
Dit, omdat deze vorm van invullen structurele nadelige financiële verplichtingen voor
de organisatie oplevert op het moment dat de tijdelijke taken beëindigd worden.
Werktevredenheid
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe het college denkt te waken voor een juiste balans en een goed
scorende werktevredenheid?
Gestreefd wordt naar een gezonde spanning tussen de ambities van het bestuur en
realiseerkracht van de organisatie. Dat is iets waar permanent aandacht voor is.
Zowel bij het college als bij het management. Daarbij spelen echter ook (externe)
factoren een rol, die niet altijd te beïnvloeden zijn. We hebben inmiddels de meeste
opengevallen functies weer ingevuld, waardoor er weer meer ‘handjes’ zijn om het
werk te verrichten. In dit kader wordt meer aandacht dan voorheen geschonken aan
het inwerken van de nieuwe collega’s. Ook is een project opgestart inzake het
tegengaan van overmatige werkdruk. Daarbij wordt ook rekening gehouden met
persoonlijke factoren. Daarnaast hebben onze medewerkers veel vrijheid als het gaat
om inplannen en prioriteren van hun werkzaamheden, hetgeen door medewerkers als
positief wordt ervaren. Dat geldt in het algemeen ook voor de werksfeer. Daarnaast
blijven we het vertrouwen in onze ambtenaren uitspreken en bieden we ze, een
uitdagende, stimulerende en veilige werkomgeving door te investeren in een
organisatie waar het prettig werken is.

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

blz. 3

Gevraagd wordt wat de toekomstige regie kost en hoe deze post is begroot?
Het sociale domein maakt een steeds groter deel uit van het gemeentelijk takenpakket
en drukt derhalve ook voor een groter deel op de gemeentelijke begroting. De
belangen zijn mede gelet op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners te groot
om de organisatie daar niet op af te stemmen. Daarnaast wordt het DorpsTeam
versterkt met een aantal medewerkers van met het Bureau Jeugd en Gezin. De regie
daarop kan niet binnen de huidige formatie worden opgevangen. Daarnaast zien we
dat niet alleen de werkdruk bij de medewerkers hoog is opgelopen, maar ook bij het
management. De span of control begint op onderdelen te wringen. Beide
ontwikkelingen worden meegenomen bij de invulling van de regiefunctie. De precieze
kosten zijn afhankelijk van die invulling.

Externe inhuur
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 2

blz. 3

Hoeveel externe uren worden er op jaarbasis ingehuurd en wat kost de gemeente dit?
We hebben verschillende soorten externe uren. Dat varieert van schoonmaak door
IBN tot het inhuren van deskundigheid op het gebied van de advocatuur of
accountancy. Die uren variëren en zijn van te voren niet altijd in te schatten.
Als het gaat om de uren die we extern hebben moet wegzetten omdat we deze slechts
tijdelijk nodig hebben (bijvoorbeeld bij vergunningen), of omdat het gezien de krappe
arbeidsmarkt het moeilijk is om geschikte mensen te vinden, komen we dit jaar uit op
ongeveer 6 fte (waarvan er 3 op termijn in dienst treden en die grotendeels ook via de
vacatureruimte in het personeelsbudget worden betaald), De andere drie zijn tijdelijk
en zijn bedoeld om pieken op te vangen en worden inmiddels voor een deel
afgebouwd. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat 2018 en 2019 wel als uitzonderlijk
zijn aan te merken. Diverse factoren (zoals de toegenomen mobiliteit onder
medewerkers, krappe arbeidsmarkt, bloeiende economie waardoor veel extra
aanvragen voor vergunningen binnenkomen, ambities nieuw college, extra taken die
door het rijk richting gemeenten worden overgedragen, toename zorgvraag etc.)
zorgen ervoor dat we tijdelijk meer mensen nodig hebben. Daarbij streven we ernaar
om dit zoveel als mogelijk via vast personeel op te vangen.
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Daarnaast hebben we nog projectmatige inhuur bij het grondbedrijf. Die bedraagt 0,8
fte over 3 functies. Hier gaat het om tijdelijke inhuur in de betreffende fase van het
project.
Ook hebben we vanwege vervanging tijdens zwangerschap voor 640 uur personeel
ingehuurd en hebben we in het kader van het project Vastgoed Informatie
(Basisregistratie Grootschalige Topografie, Basisregistraties Adressen en Gebouwen
en Besluit Omgevingsrecht) voor 800 uur externe deskundigheid ingehuurd.
In het kader van de Wet normalisering arbeidsverhoudingen ambtenaren komt er veel
extra werk op P&O af. Daarvoor zal ook ingehuurd worden. Hoe hoog die kosten voor
2019 en 2020 zijn is op dit moment nog niet aan te geven.
BLOK en InBoekel
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Wat zijn de resultaten van de gesprekken die gevoerd zijn met BLOK en InBoekel?
Er is een gesprek geweest met de BLOK. Daarin is aangegeven dat er altijd de
mogelijkheid bestaat om aan te schuiven bij het tweewekelijkse persgesprek. Hierbij is
door de BLOK aangegeven door personele bezetting hier niet direct de mogelijkheid
toe te zien. Wel is de afspraak gemaakt dat er op een meer incidentele basis
beleidsonderwerpen toe kunnen worden gelicht door betreffende portefeuillehouder.
De collegeleden hebben dan ook het afgelopen jaar een enkele maal bijgedragen aan
een BLOK-uitzending. Daarnaast staan zowel BLOK als InBoekel op de perslijst en
ontvangen ze de door de gemeente verzonden persberichten.

Communicatiebeleid
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 2

Heeft het college een beleidskader geformuleerd op het gebied van communicatie die
leidend is voor de inrichting van de website?
De gemeentelijke website is aan tal van eisen verplicht te voldoen. De eisen van
digitoegankelijk zijn hierbij leidend (tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid).
De huidige website is hier onvoldoende voor toegerust. Daarnaast is in het
aanbestedingsdocument geformuleerd waar de nieuwe website aan moet voldoen.
Het huidige systeem is te beperkt in de benodigde functionaliteiten.

Jeugdadviesraad
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 3

blz. 2

Gevraagd wordt wat de reden is dat de jeugdadviesraad niet terugkomt is dit
programma? Betekent dit dat voor een eventueel vervolg, geen dekking vanuit de
begroting is?
De Jeugdadviesraad is niet specifiek opgenomen in deze begroting. Omdat op
voorhand geen zicht is op eventuele financiële gevolgen. Als meer zicht is op vorm en
taakinvulling kan beoordeeld worden of en in hoeverre daar financiële gevolgen uit
voortvloeien. Streven vanuit het college is om dit via de reguliere budgetten te
bekostigen. Mochten hier echter structurele substantiële kosten uit voortvloeien zal dat
in de begroting 2021 en verder worden verwerkt.

Mogelijke loonbetaling brandweervrijwilligers
CDA Boekel – Venhorst
blz. 3
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt welke financiële gevolgen te verwachten zijn doordat
brandweervrijwilligers gelijk betaald zouden moeten worden als beroepskrachten?
Op dit moment wordt uitgezocht of de europese regels inderdaad zo moeten worden
uitgelegd. In memo 54 ‘Informatie over vrijwilligers brandweer’ die kortgeleden aan u is
gestuurd, wordt verder aan u toegelicht wat de stand van zaken hierover is.

Algemene beschouwingen begroting 2020

7

Overlast hondenpoep
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of de wijziging van de APV in 2018 over het opruimen van
hondenpoep geleid heeft tot handhavend optreden tegen het niet opruimen van
hondenpoep en tot minder klachten?
De gewijzigde bepaling in de APV heeft het mogelijk gemaakt om te controleren op
het bij zich hebben van een opruimmiddel voor hondenpoep. Hierdoor hoeft de boa
niet meer te wachten tot hij een constatering doet van het op heterdaad laten poepen
van een hond. Als eerste is ingezet op bekendmaking van de nieuwe regel. Dit is met
name gebeurd via de veiligheidsdag op 14 september 2019 waar de boa’s volop
aandacht voor dit onderwerp vroegen. Een verdere publiciteitscampagne is in
voorbereiding. Daadwerkelijk geverbaliseerd is er nog niet. Er is geen meting gedaan
naar de ervaren overlast van hondenpoep. Of deze inmiddels is afgenomen is
onbekend.

Drugscriminaliteit en ondermijning
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt of het college van mening is dat de inzet van samen sterk in het
buitengebied en RIEC effectief is en of het college voldoende grip heeft op
drugscriminaliteit en ondermijning en zo nee welke (financiële) inspanning daarvoor
nodig is?
De samenwerking met het RIEC is effectief in de zin dat het RIEC fungeert als
vraagbaak, aanbieder van trainingen en voorbeeld-documenten. Daarnaast kan via
het RIEC een casus integraal worden besproken en aangepakt, waarbij
informatiedeling met de belastingdienst mogelijk is. Het aantal RIEC-casussen in
Boekel is beperkt. De reden daarvan is dat deze slechts beperkt aanwezig zijn. De
reden voor het beperkte aantal RIEC-casussen is eerder gelegen in de reden dat er
geen signalen zijn dan dat er niet goed gezocht wordt. Het informatieknooppunt
ondermijning werkt goed. Ook met andere partners in het veld wordt regelmatig
stilgestaan bij de aanpak van ondermijning. De bewustwording hiervoor wordt vergroot
via presentaties. Daarnaast wordt ook buurtpreventie Boekel geïnformeerd over
ondermijning. Dit is onder andere gebeurd door een presentatie over synthetische
drugs. In het voorjaar volgt een presentatie over hennepkwekerijen. Via buurtpreventie
worden ook looprondes gehouden. Ook de deelnemers hieraan worden geïnformeerd
over het herkennen van signalen. Er zijn over dit onderwerp ook contacten gelegd met
de ondernemersvereniging en ZLTO.
Tijdens de veiligheidsdag is het parfum ‘Xtasy’ gepresenteerd, waarbij inwoners
konden kennismaken met de geur van een XTC-lab.
Via de gezamenlijke inkoop van een projectleider ondermijning met de gemeenten
Landerd, Uden, Cuijk, Boxmeer, Grave, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert wordt
gezamenlijk gewerkt aan de aanpak van ondermijning.
De samenwerking met Samen Sterk in het Buitengebied is nog te kort om daarvan
een goed beeld te hebben.

SSIB
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 3

blz. 2

Gevraagd wordt of het college al inzicht heeft in de effecten van de recent opgestarte
Samenwerking?
Zoals u zelf aangeeft is de samenwerking te kort om al echt conclusies te kunnen
trekken. Op dit moment hebben onze BOA’s en handhavers tweemaal met de
regionale toezichthouders van SSIB gesproken om ervaringen uit te wisselen. Die
contacten zijn goed en worden verder versterkt. Wij leren van hun programmatische
aanpak, zij leren van onze pragmatische aanpak. Daarmee denken we in de toekomst
meer gericht te kunnen handhaven op ongewenste activiteiten.
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Samenwerking RIEC
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het college tevreden is over de samenwerking met het RIEC?
Via het RIEC krijgt de gemeente Boekel de beschikking over extra deskundigheid en
hulp op het gebied van ondermijning. Het RIEC is gespecialiseerd in dit onderwerp en
kan daardoor altijd meer kennis inbrengen. Ondanks dat in de gemeente Boekel
minder vaak zaken op het gebied van ondermijning voorkomen, zijn deze er wel. In
deze situaties is het gewenst om de juiste middelen op de juiste manier in te zetten.
Waar gespecialiseerde kennis voor een grote gemeente al welkom is, is deze dat voor
een kleinere helemaal. Over de samenwerking met het RIEC is ons college dan ook
tevreden. Zie ook memo 2019/51.

Venten
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 1

Gevraagd wordt of het mogelijk is de OZB verhoging terug te draaien en uitgaven
licht bij te stellen zodat geen lastenverzwaring ontstaat?
In de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 is rekening gehouden met de
verhoging van de OZB opbrengst conform coalitieakkoord. De jaarschijven 2020-2022
vertonen een tekort en de jaarschijf 2023 toont een licht voordeel. Terugdraaien zou
betekenen dat de begroting niet meer sluitend is en daardoor aanvullende
dekkingsmiddelen moeten worden aangewezen of de gemeente Boekel moet
accepteren dat preventief toezicht van toepassing wordt.

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

blz. 2

Gevraagd wordt of het een bewuste keuze van het college is om geen regels voor
venten te stellen. En zo ja, wat is hiervan de reden?
Zo’n 10 jaar geleden, in de tijd van deregulering, is de ontheffingsmogelijkheid voor
het verbod voor venten uit de Algemene Plaatselijke Verordening van Boekel gehaald.
De reden hiervoor was dat door afgifte van een ontheffing door de gemeente Boekel
niet voorkomen kan worden dat louche verkopers aan de deur komen. Een
allesomvattende waterdichte check hierop is door een gemeente niet mogelijk.
Daarnaast levert deregulering een besparing aan ambtelijke inzet op. Wel is een
enkele keer een vraag van een burger gekomen of een bedrijf over een ontheffing
beschikt. Als een bewoner een verkoper niet vertrouwt is het advies om de politie in te
schakelen. Ook als er wel een ontheffing zou zijn, zou dat de aanbevolen
handelswijze zijn. De gemeente Boekel heeft nooit klachten ontvangen over het niet
hebben van een verbod met ontheffingsmogelijkheid. Via de buurtpreventie app-groep
wordt wel ooit een vermoeden van een malafide verkoper gedeeld.

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

blz. 2

blz. 1

Gevraagd wordt of de begroting, extern getoetst is/kan worden op het
reëel sluitend zijn?
De financieel toezichthouder (provincie Noord-Brabant) toetst jaarlijks of de begroting
al dan niet reëel sluitend is.

Algemene beschouwingen begroting 2020

9

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

Antwoord:

Gevraagd wordt of het mogelijk is om bij de programma’s te verwijzen naar
beleidsstukken en is het mogelijk een werkgroep in te stellen om de doelen
concreter te maken?
De onderwerpen die opgenomen zijn onder de programma’s (Wat) vloeien vaak
voort uit beleidsdocumenten die óf al vastgesteld zijn (bijv. begrotingen
Gemeenschappelijke regelingen) of nog onderhanden zijn en waar mogelijk de raad
nog bij betrokken gaat worden. Het is aan de raad om een werkgroep in te stellen om
de doelen concreter te maken waarbij opgemerkt dient te worden dat dit de
organisatie zwaarder belast en niet wenselijk is. Het concreet maken vraagt ook om
beheersing, sturing, monitoring en verantwoording. De gemeente Boekel is een slanke
regie organisatie met beperkte middelen en de huidige systematiek van sturing en
verantwoording past bij de omvang van de organisatie.

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

Antwoord:

Antwoord:

blz. 5

Gevraagd wordt welke posten beïnvloedbaar zijn en welke keuzes er dan gemaakt
kunnen worden?
Een groot deel van de kosten is niet of nauwelijks beïnvloedbaar.

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

blz. 4

Gevraagd wordt wat de totale meerkosten voor representatie zijn geweest in 2018?
De totale meerkosten voor representatie 2018 bedroegen € 6.000.

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

blz. 3

blz. 5

Gevraagd wordt wat de belangrijkste verschillen zijn met voorgaande jaren en wat de
oorzaak daarvan is?
Voor de belangrijkste verschillen verwijzen wij u naar de desbetreffende
jaarrekeningen, voorjaarsnota’s en bestuurrapportages.
De verschillen van de begroting 2020 t.o.v. de voorjaarsnota 2019 kunt terugvinden in
paragraaf 2.2 Financieel totaaloverzicht (pagina 7) en de toelichtingen daarop (pagina
9 &10).
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Programma B - Verkeer en vervoer
Borgen plannen verkeersveiligheid
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz.2.

Gevraagd wordt hoe het College alle ambities en plannen rondom verkeer denkt te
Borgen?
Veruit het belangrijkste project om de ambities te bereiken komt nu in uitvoering, de
randweg Boekel. Daaruit volgen de nodige afgeleide projecten. Daar zijn wij de
komende jaren druk mee. Eén daarvan is het borgen van een goede afwikkeling van
de oost-west stromen. Recent zijn we gestart met een onderzoek naar de
mogelijkheden. Daar betrekken we ook onze uitbreidingslocaties en het centrum bij.
Voorjaar 2020 wordt gebruikt voor onderzoek en keuzes op hoofdlijnen. Najaar 2020
zal in het teken komen staan van voorbereiding van concrete projecten. Uiteindelijk zal
na oplevering randweg en afgeleide projecten medio 2022 een verkeersrouting
ontstaan die past bij onze ambities.

Procesmatige communicatie inzake projecten
VVD Boekel - Venhorst
blz. 2
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt (met klem) om aandacht voor een procesmatige aanpak van de
communicatie rondom alle projecten?
Het college heeft aandacht voor communicatie. In veel gevallen gaat dat goed, soms
missen we een onderdeel. Het blijft mensenwerk. Zeker met het personeelsverloop
van het afgelopen jaar en de problemen om op dit specifieke vakgebied de juiste
bemensing te realiseren is dit een uitdaging.
Communicatie bij ingrijpende aanpassingen van de buitenruimte is zeer van belang.
Graag willen we zo snel mogelijk helderheid geven. Deze processen zijn echter vaak
onderdeel van langdurige getrapte besluitvorming. Dat brengt met zich mee dat we
niet altijd concreet kunnen zijn in onze boodschap. Een ongewenste ontwikkeling voor
bewoners met nog geen helder eindresultaat wordt dan vaak bestempeld als slechte
communicatie.

Regionale wegenstructuur
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Wat is de rol van de gemeente in de studie N605-N264 en wanneer kunnen we
resultaten verwachten?
Dit is voornamelijk een zaak tussen provincie en gemeente Uden. Regionaal (en
Boekels) belang is een goede aansluiting van de N605 op de N264. Een precieze
planning is niet te geven. Met name in de kern Volkel is dit een maatschappelijk item.
Naar verwachting zal definitieve besluitvorming enkele jaren duren.

Energiekosten OV
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 4.

blz. 4.

Gevraagd wordt wat de reden is dat in de begroting het elektriciteitsgebruik niet daalt
ondanks de steeds bredere toepassing van LED?
De ombouw van onze openbare verlichting naar LED gaat voorspoedig. We lopen
(door de dalende kosten van de armaturen) voor op onze planning uit het OVbeleidsplan. Door de stijgende energieprijs is het effect nu nog niet terug te zien.
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Openbaar vervoer
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Wat doet de gemeente voor betere aansluiting OV en welke innovatieve manieren
worden daarbij onderzocht?
De gemeente is samen met onze collega gemeenten uit de regio NO Brabant in
gesprek met de OV leveranciers om te kijken naar de mogelijkheden om het vervoer
in de regio te verbeteren. Deze (Hermes/Bravo) hebben op hun beurt beloofd ook te
kijken naar de mogelijkheden en komen aan het begin van volgend jaar met een plan
en een berekening van de extra kosten. Lastig hierbij is dat de concessie loopt tot de
grens van Boekel. Hierdoor is het moeilijker om lijnen door te trekken. Ook daar is
aandacht voor, ons verzoek aan Hermes is het plan niet te begrenzen op de regio.
De gemeente is bezig met lokale maatwerk oplossingen om de mobiliteit van (met
name) jeugd en ouderen te waarborgen. Daartoe is de gemeente in gesprek met
meerdere lokale partijen waarbij vrijwilligers worden ingezet voor vervoer. Meer
innovatief wordt met een lokale ondernemer gewerkt aan een app om
vervoersbewegingen te bundelen (car-poolen). Hiervoor is een subsidie aanvraag bij
de Provincie neergelegd. Eind dit jaar denken we daarop een reactie te mogen
ontvangen.

Beleidsindicatoren
Gemeenschapsbelang Venhorst -Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 2.

Is er een overall plan m.b.t. infrastructuur?
In vaktermen wordt gevraagd om een verkeersmodel of verkeerscirculatieplan. Een
heel actueel plan ligt er niet. Wel geven we met de wegcategorisering daar invulling
aan. De laatste invulling op dat gebied is ruim tien jaar oud waarbij we onze 30 km
zone’s hebben aangewezen en tegelijk de verbindende 50 km routes. In het
buitengebied ten aanzien van 60 km en 80 km zones. Voor het fietsverkeer hebben
we zojuist een uitgebreide analyse van de schoolroutes achter de rug die nu in de
praktijk worden gebracht. Op dit moment bestaat geen de behoefte aan een nieuw
verkeersmodel.

Straatverlichting
Gemeenschapsbelang Venhorst -Boekel
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 2.

Deelt het college de mening omtrent indicatoren en sturing?
Het College deelt de mening dat de drie genoemde indicatoren van belang zijn bij het
opzetten van nieuwe plannen / beleid. De beleidsindicatoren zijn niet expliciet
benoemd in de aanhef maar worden in de dagelijkse praktijk wel gebruikt,
gecombineerd met een behoorlijke portie gezond verstand.

Infrastructuur
Gemeenschapsbelang Venhorst -Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 4.

blz. 3
blz. 4

Onvoldoende of ontbrekende straatverlichting Venhorst?
In navolging van landelijk beleid zijn we uiterst terughoudend met het verlichten van
de buitenruimte. Dat vanuit de natuur (nachtdieren hebben om te overleven echt
behoefte aan een donkere buitenruimte) en vanuit het milieu (besparing energie). Pas
bij een zwaarwegend maatschappelijk belang wordt gekozen voor verlichten. Op dit
moment wordt het verlichten van de Voskuilenweg tot aan het sportpark Venhorst
voorbereid, de aanbesteding is afgerond. Bij beschikbaarheid van materialen wordt
die verlichting nog dit jaar geplaatst. Andere locaties zijn bij ons niet in beeld.
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Openbaar vervoer
Gemeenschapsbelang Venhorst -Boekel
Vraag:
Antwoord:

Is de nieuwe concessie gegund en wat zijn gevolgen en wat is de stand van zaken
m.b.t. lokale initiatieven?
De concessie is voor 10 jaar (2017 – 2026) gegund. Voor 2020 betekent dat de route
lijn 321 wijzigt. Het traject (onderdeel) Gemert-Boekel vervalt daarmee. Er komt een
rechtstreekse verbinding met Eindhoven (in de avonduren en weekend). Ten aanzien
van Venhorst heeft Hermes aangegeven dat de oplossing gezocht dient te worden in
kleinschalig vervoer of andere initiatieven.

Openbaar vervoer
VVD Venhorst –Boekel
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz 4

Eenduidig preventiebeleid veilig verkeer en Veilige loop en fietsroutes?
Veilige fiets en looproutes hebben de volle aandacht van het college. Ons wegennet is
veilig ingericht bij verstandig gebruik. In het kader van onderzoek in 2018 worden nu
veilige fietsroutes ingericht. Eenduidig preventiebeleid zit voornamelijk in landelijke
campagnes en onze samenwerking met de lokale VVN afdeling.

Schoolomgeving
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz 3.

Welke inspanning wordt er geleverd om OV beter te regelen en hoe staat het met het
behoefte onderzoek?
De exploitatie van openbaar vervoer is een maatschappelijke opgave. Het
(verstandige) uitgangspunt dat de gebruiker betaalt gaat hier niet op, dat zou kaartjes
onbetaalbaar maken. We zijn als maatschappij akkoord met een financiele bijdrage in
goed openbaar vervoer. Dat heeft echter zijn grenzen. Het subsidieren van nagenoeg
lege bussen is niet uit te leggen. De kunst is om vervoerstromen en instrumenten
dusdanig te koppelen dat het voor iedereen tegen acceptabele kosten mogelijk is om
van A naar B te reizen. In regionaal verband en in de recent gegunde concessie is
daar aandacht voor. De vervoersmaatschappij komt binnen enkele maanden met een
voorstel hierin. Dan ligt de keuze bij de maatschappij, wat hebben we over voor
dekkend openbaar vervoer.
Met betrekking tot het behoefteonderzoek, de behoefte is gemeentegrens
overschrijdend. Daarom wordt dit regionaal opgepakt. De verwachting is dat er in
maart 2020 een plan van aanpak komt. Daarna kunnen we de raad verder informeren
omtrent de doorlooptijd.

Veilig verkeer & Veilige loop en fietsroutes
VVD Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 3

blz 3

Gevraagd wordt hoe bijgedragen kan worden aan een veilige schoolomgeving voor
alle kinderen van Boekel?
In overleg met de scholen en verkeersouders wordt de situatie doorlopend besproken.
Informatie over de werkzaamheden en ervaringen worden gedeeld. De verschillende
partners dragen bij vanuit ieders verantwoordelijkheid: scholen, ouders, sporthal,
aannemers en gemeente.
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Programma C - Economie & VHROSV
Buy-to-let
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Ziet het college mogelijkheden om de buy-to-let in de huidige vorm te beperken zodat
het niet ten koste gaat van de positie van deze doelgroepen op onze lokale
woningmarkt?
Ook het college ziet dat partticuliere beleggers woningen opkopen. Waar wij zelf
projecten op de markt zetten proberen we -binnen wettelijke beperkingen- deze
constructies tegen te gaan. Wij willen graag bouwen voor de echte doelgroep.
Overigens komt dit principe op beperkte schaal voor in de gemeente Boekel. Het
college volgt dit nadrukkelijk.

Fonds Bovenwijks
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 3

Heeft het college concreet (al dan niet regionaal) in beeld op basis van de
demografische ontwikkelingen en huidige bedrijfsactiviteiten welke opgave hier ligt?
Het college heeft via AgriFood Capital werkt (Regionaal) in beeld welke opgave er ligt.

Milieucategorie Vlonder
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 3

Deelt het college onze opvatting dat (regionaal) ingezet moet worden om vooral die
economische activiteiten aan te jagen die er toe leiden dat in principe alle burgers
feitelijke kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en daar inkomenszekerheid aan
kunnen ontlenen?
Het college is van mening dat (regionaal) ingezet moet worden op voldoende
werkgelegenheid voor alle burgers. Wij richten ons hierbij op het kennisniveau en
competenties van alle burgers, nu en in de toekomst. We werken op dit vlak samen op
het niveau van Brabant Noord-Oost en Agrifood Capital Werkt.

Aanjagen economische activiteiten
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 6

Ziet het college mogelijkheden om het Fonds Bovenwijks nieuw leven in te blazen in
relatie tot plan De Burgt, zodat ook projectontwikkelaars bijdragen aan Bovenwijkse
investeringen?
Op basis van de grondexploitatiewet worden zoveel eisen aan fondsvorming gesteld
dat fondsvorming daarmee nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt.
Verder moeten we ons realiseren dat het invoeren van een fonds betekent dat de
uitgifteprijs moet stijgen. Bovenwijkse investeringen zullen wel op basis van
proportionaliteit, toerekenbaarheid en profijt in de grondexploitatie van de Burgt
worden meegenomen.

Aanjagen economische activiteiten
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 6

blz. 3

Is het College voornemens vestigingsmogelijkheden te bieden voor industriële
activiteiten vallend onder milieucategorie 4 en/of 5?
Nee, deze milieucategorieën passen niet op de Vlonder en voorzien wij ook niet op de
nieuwe uitbreiding ‘Lage Raam’. In principe streven we naar een invulling van Lage
Raam die qua bedrijvigheid overeenkomst met De Vlonder. Los daarvan zullen deze
bedrijven zich niet kunnen vestigen in verband met de milieucontour die deze
bedrijven hebben.
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Voskuilen
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Het valt op dat in de opsomming van dit programma dat we vaststellen wel de Burgt
wordt vermeld en dat we (helaas!) moeten constateren dat de Voskuilen hier niet
wordt vermeld. Is dit een Omissie?
Nee, de Voskuilen staat correct onder overige projecten. Vaststelling van de
grondexploitatie Voskuilen door de gemeenteraad heeft immers pas plaatsgevonden
nadat het college de begroting heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

Voskuilen
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 3

Een aandachtspunt voor 2020 is de beperkte mogelijkheid voor uitgifte van
kavels/percelen, nog 22 bouwkavels voor 2020. Helaas geldt dit ook voor het
bedrijventerrein. Hoe kunnen wij burgers en ondernemers binden, boeien en
behouden? Hoe wordt hier gevolg aan geven?
We zullen doorgaan met planvorming voor woningbouw en bedrijventerreinen. In dit
proces zullen we de burgers en ondernemers blijven informeren en betrekken.

Zuidwand
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 15

Is PeelrandWonen de enige wooncorporatie waarmee het college afspraken mag
maken?
Nee, een andere coöperatie mag zich ook aanmelden. In de praktijk doen we dit al
met BrabantWonen voor het zorgcentrum. De gemeente dient met elke
wooncorporatie die binnen de gemeente actief is prestatieafspraken te maken.

Binden van burgers en ondernemers
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 4

Sluiten deze prestatieafspraken aan bij de woonbehoefte van onze burgers?
Jaarlijks worden de afspraken en de mogelijkheden met de wooncorporatie
besproken. Doel is om de afspraken, die nu redelijk aansluiten, in de toekomst nog
beter te laten aansluiten.

Prestatieafspraken wooncorporatie
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 3

Worden de prestatieafspraken door PeelrandWonen nagekomen?
We merken dat PeelrandWonen moeite heeft om alle afspraken na te komen. Dat ligt
voor een deel aan onze ambitie zoals we die hebben vastgelegd in de strategische
visie. Jaarlijks is dit onderwerp van gesprek met de woningbouwstichting. Ook dit jaar
hebben we gevraagd om meer ambitie dan in het concept bod was opgenomen.

Prestatieafspraken wooncorporatie
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 3

Mogen we er van uit gaan dat de kosten ten behoeve van bestemmingsplanprocedure
Voskuilen gedekt is in deze begroting?
Nee, alle besluiten genomen na 27 juni 2019 zijn niet in de begroting meegenomen. U
hebt op 3 oktober 2019 de grondexploitatie vastgesteld en daarmee zijn de kosten
voor de bestemmingsplanprocedure gedekt.

Prestatieafspraken wooncorporatie
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 3

blz. 20

Een ander punt van zorg zijn de ontwikkelingen aangaande de Zuidwand, er lijkt wel
sprake van een radiostilte. Kun u aangeven wat er aan de hand is?
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Antwoord:

Er is niets aan de hand. Het ontwerp bestemmingsplan heeft onlangs ter inzage
gelegen. Iedereen heeft een zienswijze kunnen indienen. De ingediende zienswijzen
worden beantwoord en het ontwerp bestemmingsplan wordt daar, indien nodig, op
aangepast. Het ontwerp bestemmingsplan wordt volgens planning in december 2019
ter vaststelling aan u aangeboden.

Transformatie buitengebied
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt welke maatregelen kunnen wij van het college verwachten?
Het college heeft hierop in 2018 al geanticipeerd en gaat, middels een
gebiedsregisseur, proactief in gesprek met de ondernemers om sturing te geven aan
dit proces. Er is een regelmatige terugkoppeling met provincie, ZLTO en de Rabobank
gepland. Daarmee trachten we met een integrale aanpak de meest duurzame
oplossing aan te reiken. Uiteindelijk ligt de keuze bij de individuele ondernemer. Per
situatie is sprake van maatwerk.

Transformatie buitengebied
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 5

Gevraagd wordt hoe ziet het college deze facilitering concreet voor zich en op welke
termijn vindt dan realisering plaats?
Dit ligt in lijn met het landelijke en provinciale beleid. Vanuit de subsidieregeling
warme sanering varkenshouderij is er ook een bedrag beschikbaar voor verdere
verduurzaming van de veehouderij. Daarnaast biedt het Omgevingsplan Boekel 2016
de innovatieregeling. Hier kan middels een omgevingsvergunning van het plan
afgeweken worden als er sprake is van een innovatieve techniek of ontwikkeling die
een bijdrage levert aan de verduurzaming van productiemethodes. Iedere situatie is
en blijft maatwerk.

Saneringsregeling varkenshouderij
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 5

Gevraagd wordt welke ondersteuning wordt geboden aan ondernemers die door
willen?
Ondernemers die echt door willen vinden in de gemeente Boekel een actieve
meedenkend College en organisatie. Wij verwachten van die ondernemer dan een
opstelling die past in het huidige tijdsbeeld. Ontwikkelen kan, binnen kaders en met
aandacht voor de omgeving.

Circulaire landbouw
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 5

Gevraagd wordt wat kan een stoppende veehouder concreet van het college
verwachten?
Vrijblijvend een gesprek met gemeente, in de vorm van een gebiedsregisseur. In dit
gesprek kunnen de eerste te nemen stappen richting de toekomst van de ondernemer
verkend worden. De gebiedsregisseur kan een ondernemer in contact brengen met de
juist instanties die kunnen helpen bij het proces van stoppen. Vanuit het College en de
organisatie kan de veehouder een actieve meedenkhouding verwachten en een
opstelling waarin wordt gefaciliteerd binnen bestaande regels en beleid.

Transformatie buitengebied
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 5

blz. 9

Gevraagd wordt zijn er in onze gemeente al concrete aanvragen bekend? En gaat het
college nog actief met varkenshouderijen om tafel om gebruik van de regeling te
maken?
Binnen de gemeente zijn er concrete aanvragen bekend. Vaak moet de haalbaarheid
onderzocht worden om kans te maken op de subsidie. Hier helpt de gebiedsregisseur
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bij een eerste verkenning. Belangrijk om te melden is dat de saneringsregeling
plaatsvind op basis van vrijwilligheid. Een ondernemer moet zelf actie ondernemen en
zichzelf inschrijven voor de regeling. Een ondernemer is niet verplicht of te
verplichten hier aan mee te werken. Ten slotte is iedere locatie anders en ook hier is
sprake van maatwerk.
Energietransitie
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt naar de inhoudelijk stand van zaken aangaande de RES en er wordt
gevraagd hoe we met draagvlak omgaan?
Middels een interactief proces met belanghebbenden en de lokale coöperatie Boekelenergie geven wij invulling aan onze inbreng in de RES. In drie sessies wordt dit
opgesteld in de vorm van een advies hoe de gemeente bij kan dragen aan het
regionale bod. Uiteindelijk stelt de raad de RES vast waarin antwoord wordt gegeven
op uw vragen.

Regionale energie strategie (RES)
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 9
blz. 5

Gevraagd wordt hoe en wanneer de daadwerkelijke geurbelasting in kaart wordt
gebracht.
Door het uitvoeren van een controle en het actualiseren van het inrichtingenbestand
worden veehouderijbedrijven die gestopt zijn uit dit bestand verwijderd. Hier gaat wel
het een en ander aan vooraf. Voordat een inrichting van de lijst kan worden verwijderd
dient een eindcontrole te worden uitgevoerd en moet de omgevingsvergunning voor
het houden van vee worden ingetrokken.
Het (aangepaste) inrichtingenbestand is de bron voor het Web-bvb waarin
milieuvergunningen worden omgezet in geurbelasting. Naar verwachting duurt het
minimaal twee jaar voordat een wijziging in het inrichtingenbestand leidt tot een
zichtbare mutatie op de geurkaart.

Regionale Energie Strategie
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 6

Gevraagd wordt hoe we hoe we draagvlak creëren bij de burgers en hoe we de CO2
uitstoot gaan monitoren?
Het draagvlak creëren we via het houden van werkgroepbijeenkomsten waarin, naast
stakeholders, ook enkele belangstellende burgers zitting hebben. De uitkomsten van
de RES worden ook verwerkt in de in 2020 op te stellen Duurzaamheidsvisie. Mogelijk
dat we in de toekomst nog artikelen publiceren op onze website of in het Weekblad
Boekel en Venhorst. Het is nu nog onvoldoende duidelijk welke maatregelen gaan
volgen uit de realisatie van de RES.
De CO2 uitstoot wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gemonitord
en is te raadplegen via Klimaatmonitor.databank.nl.

Geurbelasting en Geurkaarten
CDA Boekel – Venhorst
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 6

blz. 5

Gevraagd wordt of de wethouder een inschatting van de kosten kan maken van de
RES voor de gemeente, de burgers en de toekomstige gemeentelijke begrotingen?
De RES is nog in ontwikkeling en het is nog niet duidelijk wat deze (financieel) gaat
inhouden. Voordat er werkelijke keuzes gemaakt worden in het RES proces zal ook
een financiële afweging worden gemaakt. Zover is het proces nu nog niet. Dat een
hoge ambitie leidt tot forse kosten voor de burger is duidelijk. Dat is onderdeel van
een maatschappelijk debat dat nu volop wordt gevoerd. Uiteindelijk zullen wij moeten
voldoen aan landelijke kaders. Als Boekel hebben we niet de ambitie daarop vooruit te
lopen.
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Startersleningen
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het college mogelijkheden ziet om opnieuw startersleningen aan te
bieden?
Momenteel wordt een onderzoek verricht om de bouw voor starters (1-2
persoonshuishoudens) toegankelijker te maken i.v.m. de beperkte mogelijkheden van
de starters. Het verstrekken van startersleningen vormt daar ook onderdeel van uit,
naast Tiny houses, koop-garant constructies etc.

Stikstofproblematiek en PAS
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 7

Gevraagd wordt wat de invloed is op de uitgezette tijdlijn? Gevraagd wordt welke extra
risico’s worden voorzien?
Het college werkt aan een proces waarbij we in de decemberraad het
bestemmingsplan aan u ter vaststelling voorleggen. Het voorontwerp hebben we
vormgegeven middels een dialoog met de gemeenschap. Vervolgens hebben we het
ontwerp BP ter inzage gelegd, daarop zijn slechts 8 zienswijzen binnengekomen, dat
is weinig voor een ontwikkeling van deze omvang. Voor ons een teken dat de
intensieve communicatie heeft gewerkt en dat er draagvlak is vanuit de gemeenschap
voor de aanpak. Risico’s zijn bij een project van deze orde zeker aanwezig. In
december denken we ook een update van ons risicodossier voor te leggen.

Ecodorp
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 5.

Gevraagd wordt wat de directe gevolgen van de PAS zijn voor onze projecten en
welke projecten het betreft?
Direct gevolg is dat er op onderdelen geen vergunning afgegeven kan worden. Er ligt
nog geen eigen project stil. Dat is afhankelijk van de status en de behoefte aan een
vergunning. De nieuwe regelgeving is nog niet uitgekristalliseerd en daarmee zijn de
gevolgen daarvan nog niet concreet te maken. In principe betreft het alle werken waar
een omgevingsvergunning voor nodig is en waarbij de stikstofuitstoot toeneemt. Dat is
vaak aan de orde. Door de grote afstand tot natura 2000 gebieden zijn de gevolgen
voor Boekel echter weer beperkt.

Zuidwand
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 6

blz. 7.

Gevraagd wordt of het voornemen van Ecodorp inzake mantelzorg strookt met het
gemeentelijk beleid?
Ecodorp heeft hun voornemen met ons gedeeld. Vanuit de organisatie is dit getoetst
en passend binnen bestaand beleid gevonden. Ecodorp kan de 6 splitsingen pas
aanvragen nadat er ook 6 zorgbehoevenden zijn die voldoen aan onze criteria voor
mantelzorg. Vooraf wordt dat getoetst door ons dorpsteam. Kan Ecodorp daar niet
aan voldoen dan komt er geen aparte bewoner in de zorgwoning. Mocht de
zorgbehoevende op termijn vertrekken dan wordt de zorgwoning weer gekoppeld met
de hoofdwoning. Wil men dan weer een zorgbehoevende huisvesten dan doorlopen
we dezelfde procedure. Er is dus geen sprake van permanente splitsing. Overigens
vinden wij het streven van Ecodorp om met 30 gezinnen zorg te bieden aan 6
zorgbehoevenden een goed voorbeeld van een samenleving die bijdraagt aan het
beperken van de zorgkosten en bevorderen van de leefbaarheid.
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Programma D - Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
Invalide parkeerplaats
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

blz. 2

Bij het Kindpark is er maar een invalide parkeerplaats bij de sporthal gerealiseerd is
dit niet weinig?
Er zijn geen wettelijke regels voor de hoeveelheid aan te brengen parkeerplaatsen bij
nieuwbouw. Het zijn richtlijnen die de overheid levert aan de hand van kengetallen,
daar moet beleid opgesteld worden door de afzonderlijke gemeentes. Dit beleid is
nooit gesteld. Volgens de wet van goed bestuur en ruimtelijke ordening, moet een
gemeente minimaal voldoen aan de algemene richtlijnen. Op parkeerterreinen met
openbaar toegankelijke gebouwen wordt aanbevolen 2 tot 5% van de totale
hoeveelheid parkeerplaatsen aan te wijzen als algemene
gehandicaptenparkeerplaats. In dit geval, 36 parkeerplaatsen, is in het voortraject
gekozen om het minimale aan te houden en te kijken naar hetgeen het gebruik eist.
Indien nodig, moet blijken uit toekomstig gebruik, kan dit uitgebreid worden naar meer
invalide parkeerplaatsen.

Collectieve energieopwekking sportverenigingen
CDA Boekel – Venhorst
blz. 7
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt op welke wijze de gemeente samen met sportverenigingen
vervangingsinvesteringen gaat combineren met duurzaamheidswinst?
Wanneer noodzakelijke vervangingsinvesteringen nodig zijn zal de gemeente in
gesprek gaan met de vereniging. Samen wordt gekeken naar de wensen en
mogelijkheden betreft duurzaamheidswinst. Afhankelijk van de investering zal een
keuze worden gemaakt die past bij een duurzame accommodatie.

Duurzaamheidsleningen sportverenigingen
CDA Boekel – Venhorst
blz. 8
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe het college denkt over het verstrekken van
duurzaamheidsleningen in onze gemeente?
Op dit moment heeft de gemeente geen beleid voor duurzaamheidsleningen. Met de
wens om gebouwen te verduurzamen zal deze optie onderzocht worden. In de private
markt wordt al ingesprongen op deze mogelijkheid door het beschikbaar stellen van
laagrentende leningen/hypotheken op basis van duurzaamheid. Ook
subsidiëringsvormen en collectieve inkoop (bijv. zonnepanelen) zijn mogelijk.

Duurzaamheidsleningen sportverenigingen
CDA Boekel – Venhorst
blz. 8
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat de gemeente doet om verenigingen te wijzen op de
subsidiemogelijkheden of samen te werken met externe partijen?
De gemeente probeert de verenigingen zoveel mogelijk op de hoogte te houden van
subsidiemogelijkheden, maar heeft hier geen vaste structuur in. Het is vooral aan de
verenigingen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Puzzel Maatschappelijk Vastgoed Sint-Jangebouw
VVD
blz. 4
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt naar de huidige stand van zaken omtrent de toekomst van het
Sint-Jangebouw?
De gemeente is in gesprek met Stichting Vrienden van het Sint-Jangebouw. Samen
wordt gekeken of er invulling gegeven kan worden aan het raadsbesluit van december
2018. De stichting heeft tot 31 december 2019 de tijd om het Sint-Jangebouw aan te
kopen, conform uw vastgestelde voorwaarden.
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Beleidsnotitie vervangingsinvesteringen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt naar de stand van zaken omtrent de beleidsnotitie
vervangingsinvesteringen?
Begin van dit jaar is de werkgroep vervangingsinvesteringen uitgesteld. In de
tussentijd is de gemeente bezig geweest met het verzamelen van informatie,
dilemma’s en vraagstukken. In de eerste bijeenkomst met de nog te vormen
werkgroep zullen deze onderwerpen besproken worden.

Bereikbaarheid openbare gebouwen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt of de ambitie aangaande de Peelrandbreuk niet in dit programma
danwel ergens in de begroting is opgenomen en of de financiële consequenties wel
zijn opgenomen?
De ambitie aangaande de Peelrandbreuk is er zeker en we zijn hier druk doende mee.
Zoals bekend werken we interregionaal aan een Unesco erkenning. Er is een jaarlijks
budget tot en met 2021 waar de planvorming tot stand gaat komen middels een
werkgroep. Indien er uit de planvorming ideeën komen die niet betaald kunnen
worden van dit budget en die ook niet passen binnen de doelen die gesteld zijn in het
Vitaal Buitengebied Boekel zal dit aan uw worden voorgelegd.

Boekels Ven
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt of sport voor minder validen een speerpunt kan zijn binnen sport en
gezondheid?
Alle betrokkenen hebben samen de speerpunten bepaald voor de sport- en
beweegvisie. Sport voor minder validen is geen speerpunt, maar wel een
aandachtspunt.

Peelrandbreuk
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 2

Gevraagd wordt of er een overzicht is van sporten voor minder validen en of er
speciale sport groepen zijn voor deze doelgroep?
In 2020 gaan we uitvoering geven aan de sport- en beweegvisie. Een onderdeel van
deze uitvoering is het overzichtelijk in kaart brengen van al het sport- en
beweegaanbod in de gemeente. Hierbij is ook aandacht voor deze doelgroep.

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

blz. 3

Gevraagd wordt hoe het staat met de bereikbaarheid van onze openbare gebouwen
voor mensen met een aangepaste vervoersmiddel?
Veel van de gemeentelijke gebouwen zijn toegankelijk voor aangepaste
vervoersmiddelen. Wanneer dit niet het geval is bekijkt de gemeente de
mogelijkheden om de bereikbaarheid te verbeteren.

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

blz. 3

blz. 4

Gevraagd wordt wat de ontwikkelingen zijn aangaande het Boekels Ven?
Er zijn momenteel geen concrete ontwikkelingen aangaande het Boekels Ven.
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Uitvoeringsprogramma Vitaal Buitengebied Boekel
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 4
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe het uitvoeringsprogramma Vitaal Buitengebied Boekel verloopt
waarin wandel- en fietspaden zijn opgenomen?
We zijn druk met de voorbereiding van een deel van de projecten. De uitvoering van
de randweg staat gepland voor augustus 2020. De grootste investering voor de
uitvoering van de (deel)projecten komt vanuit dit budget. Van enkele projecten is ook
al gepland wanneer deze ongeveer uitgevoerd gaan worden, waaronder de
gethematiseerde wandelroute voor kinderen (belevingspad). In planvorming en
uitvoering wordt nauw samengewerkt met stichting D’n Eik.

Overnachtingen
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of de gemeente de trend van het aantal overnachtingen en de
verblijfsduur van toeristen binnen de gemeente Boekel monitort en wat de gemeente
hier van vindt?
Bij ons zijn alle adressen van mini-campings, vakantiewoningen en B&B’s bekend. De
adressen houden een nachtregister bij en ze krijgen jaarlijks een aanslag van de
BSOB in het kader van de toeristenbelasting waar we de overnachtingen zouden
kunnen afleiden. Een actieve monitoring in het kader van het bevorderen van toerisme
is niet aan de orde. Het algemeen beeld is dat de sector recreatie- en toerisme
groeiende is, ook in de gemeente Boekel.

Unique selling points
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt of het college zicht heeft op de reden voor toeristen om een bezoek
te brengen aan de gemeente en wat er bezocht wordt en of dit lokale of regionale
unique selling points zijn?
We weten gemeentebreed wat de USP’s zijn en we willen hier zeker nog een
verbeterslag in maken. Het is de bedoeling dat we de USP’s, eventueel in
samenwerking met een marketeer, bekijken en toeristisch versterken. We kunnen
hiervoor het ondernemersplatform inzetten en gaan komend halfjaar een eerste
invulling geven aan dit plan.

Website VVV Noord-Oost
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 4

blz. 4

Gevraagd wordt wat de beoogde website heeft opgeleverd? Daarnaast is de
opmerking gemaakt dat de website niet te raadplegen is?
De toeristische website voor de gemeente is te raadplegen via www.bezoek-boekel.nl.
VVV Noord-Oost Brabant heeft deze ontwikkeld en de site wordt momenteel ook
beheerd door hen. Hier kunnen organisatoren evenementen aanmelden op de site. Dit
blijkt een punt van aandacht. We kunnen monitoren welke pagina’s het beste bekeken
worden en hoe de bezoeker op de website komt. We willen kijken hoe we deze
website meer kunnen integreren in onze processen. Doel is om meer
naamsbekendheid te geven aan de website. De samenwerking met VVV Noord-Oost
Brabant en de gemeentes is regionaal onderwerp van gesprek. We weten nog niet
hoe de samenwerking er in 2020 uit komt te zien. Daarom willen we nu nog niet te
veel aandacht besteden aan de procesoptimalisering. De website is namelijk
eigendom van VVV.
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Aantal bezoekers website
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of de gemeente zicht heeft hoe vaak de website bezocht wordt en
wat hieruit af te leiden is?
De door u genoemde website is geen gemeentelijke website, dat is www.bezoekboekel.nl. Iedere maand ontvangen wij een overzicht van de bezoekerscijfers zodat
wij dit kunnen monitoren. Ook kunnen wij zien wat de top bezochte pagina’s zijn.
Doordat de cijfers bekend zijn, kunnen wij samen met VVV inspelen op dat wat
interessant is voor de bezoekers. Vanuit ervaring weet VVV wat interesse wekt en
waar energie in gestopt moet worden. Zoals gezegd wordt er regionaal nagedacht
over de invulling van de VVV functie.

Platform
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 4

blz. 4

Gevraagd wordt of het platform tot stand is gekomen en wat dit heeft opgeleverd?
In 2018 zijn we gestart met het ondernemersplatform voor de recreatieve en
toeristische ondernemers. We hopen hiermee meer inzicht te krijgen en de
ondernemers meer te betrekken bij ontwikkelingen en nieuw beleid.
De interesse vanuit de ondernemers is nog gering. Het streven is om meer
ondernemers in dit platform te krijgen.
Momenteel zijn we bezig om een opdracht uit te zetten waarin we gaan onderzoeken
hoe we de ondernemers meer kunnen betrekken bij recreatie en toerisme in de
gemeente en het beter op de kaart krijgen van de gemeente Boekel.
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Programma E - Sociaal domein
Bezoldiging Adviesraad sociaal domein
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt hoe het college tegenover het voorstel vanuit Gemeenschapsbelang
staat om de bezoldiging van de leden van de ASD in overeenstemming te brengen
met de bezoldiging van burgerleden?
Het college vindt het niet raadzaam om met een bezoldiging te gaan werken om de
inzet van de ASD leden te vergoeden. De ASD is een onafhankelijk adviesorgaan
bestaande uit vrijwilligers met een sterke betrokkenheid bij de inhoud. Een mogelijk
financieel motief vinden wij niet de goede basis. Daarbij speelt dat onze samenleving
drijft op veel vrijwilligers, in Boekel heel veel. Daarin een uitzondering maken voor de
ASD doet alle andere vrijwilligers tekort.

Adviesraad sociaal domein
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt of er weer sprake is van een onafhankelijke adviesraad die voldoet
aan de doelgroepenvertegenwoordiging?
De adviesraad is altijd onafhankelijk geweest. Inmiddels bestaat de ASD uit 6 leden
die diverse doelgroepen vertegenwoordigen of affiniteit met een doelgroep hebben om
deze te kunnen vertegenwoordigen.

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

blz. 5

blz. 2

Gevraagd wordt wat de stand van zaken is van het armoedebeleid?
De visienotitie armoedebestrijding staat op de planning voor de raadsvergadering van
12 december 2019.

Dienstverleningsovereenkomst Meierijstad
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.) blz. 4
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe de kwaliteit van de dienstverleningsovereenkomst met de
gemeente Meierijstad is. Hoe weet u dat?
De kwaliteit van de dienstverleningsovereenkomst is ruim voldoende.
Natuurlijk zijn er aandachtspunten en daar wordt aan gewerkt.
In voorbereiding op de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst hebben we
een klantbelevingsonderzoek, een interne uitvraag bij klantmanagers en een
werksessie met beleidsmedewerkers gehouden. Het beeld daaruit is positief.

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

Gevraagd wordt of er een evaluatie bij onze inwoners is geweest hoe zij de
samenwerking ervaren?
Zie bovenstaand antwoord (Dienstverleningsovereenkomst Meierijstad).

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

blz. 4

blz. 4

Gevraagd wordt hoe de ambtenaren de samenwerking vinden?
De ambtenaren zijn tevreden over de samenwerking.
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Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt wanneer inwoners in aanmerking komen voor kwijtschelding van
bepaalde gemeentelijke belastingen zoals bijzondere bijstand, zorgkosten en
individuele inkomenstoeslag?
De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is geregeld in de verordening
kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen. In onze visienotitie
armoedebestrijding geven we daar aandacht aan.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 8

Gevraagd wordt inzake de bijdrage vanaf 2022 á € 160.000:
1. welke maatregelen bedoeld worden;
2. wanneer hieraan voldaan moet worden;
3. op welke wijze gemeente Boekel vorm geeft aan deze voorwaarden;
4. wat de extra resultaten zijn van de extra jeugdconsulent;
5. of deze inzet al geleid heeft tot verkorting van de wachtlijsten in
zorgaanvragen.
1. Het transformeren naar een effectiever jeugdstelsel;
2. In de onderhavige periode (2019 / 2020 /2021);
3. In de raadsmemo van 10 september jongstleden bent u geïnformeerd over de stand
van zaken omtrent het regionale project ‘Urgente transformatie-opgaven; opbouw,
ombouw, afbouw’ waarmee de regio probeert te transformeren;
4. In verband met capaciteitsproblemen is er tot op heden nog geen jeugdconsulent
gestart. Deze gaat alsnog per 1 november starten;
5. Zie bovenstaand antwoord. De wachtlijst bij het basisteam Jeugd en Gezin
Boekel/Landerd is inmiddels afgenomen.

Integratie / transitie basisteam
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 5

Gevraagd wordt wat de stand van zaken is van de adviesraad sociaal domein?
Na een initiële doorstart met 3 leden van het oude ASD is de ASD inmiddels
doorgegroeid naar 6 leden. De overdracht van de stichting bij de Kamer van
Koophandel is nagenoeg afgehandeld. De financiële overdracht is ook bijna afgerond.

Jeugdzorg
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 5

Gevraagd wordt wat de criteria zijn om hier voor in aanmerking te komen en zijn die
hetzelfde als het afgelopen jaar?
Of een persoon kwijtschelding krijgt is afhankelijk van de persoonlijke en financiële
situatie (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). De criteria zijn hetzelfde als
afgelopen jaar, de (inkomens)normen wijzigen ieder half jaar. De kwijtschelding wordt
door de BSOB afgehandeld.

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

blz. 5

blz. 4

Gevraagd wordt naar blijvende informatie over het verloop en de kosten verbonden
aan de integratie / transitie van het basisteam jeugd en gezin?
Wij zullen u blijven informeren.
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Kosten Jeugdzorg
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt:
1. Wat de totale kosten zijn van Jeugdhulp?
2. Hoe dat deze kosten zijn begroot?
1. In de ter inzage gelegde financiële begroting is deze informatie terug te vinden.
2. Jeugdhulp gaat over kostenplaatsen: 661032, 662006, 662009, 667200,
667210, 667220, 667230, 668200, 671003.
Als u nadere duiding behoeft inzake deze technische vraag kunt u altijd contact
opnemen met het cluster financiën.

Financieringsoplossingen voor woonvoorzieningen
CDA Boekel – Venhorst
blz. 8
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt op welke wijze het college mogelijkheden ziet om met nieuwe
financieringsoplossingen t.a.v. woningvoorzieningen senioren langer in hun eigen
woning te laten wonen?
Het is aan de financiële markt om financieringsoplossingen te bieden voor senioren
die woonvoorzieningen willen treffen.

Eigen bijdrage Wmo
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of er binnen de regio een plan is waardoor de aanzuigende werking
vanwege wijzigingen eigen bijdrage/invoeren abonnementstarief kan worden
beheerst?
Gemeenten monitoren de aanzuigende werking en delen deze informatie met elkaar.
Indien nodig geacht wordt een brief gestuurd naar het Ministerie VWS en de VNG met
de bevindingen en gevolgen voor inwoners, financiën en personeel.

Eigen bijdrage Wmo
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt of het College de (te verwachten) effecten voor ons kan
kwantificeren?
Ja. Wij zijn bezig met een analyse lokaal en in de regio. Zodra cijfers bekend zijn
worden deze gedeeld.

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

blz. 4

Gevraagd wordt of het gemeentefonds deze aanzuigende werking heeft voorzien?
Ja. Gemeenten worden gecompenseerd voor 1. de lagere inkomsten en 2. voor de
door het CPB berekende aanzuigende werking. Het is nog onvoldoende in te schatten
of deze compensatie voldoende is. Het ministerie van VWS monitort de effecten.

Eigen bijdrage Wmo
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 4

blz. 2

Gevraagd wordt wat de totale kosten zijn en hoe deze kosten zijn begroot?
In de ter inzage gelegde financiële begroting is deze informatie terug te vinden. Wmo
gaat over kostenplaatsen: 661031, 661033, 662011, 661034, 661045 t/m 662004,
666000 t/m 667200, 671001.
Als u nadere duiding behoeft inzake deze technische vraag kunt u altijd contact
opnemen met het cluster financiën.
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Programma F - Volksgezondheid en milieu
ODBN
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat fors minder inrichtingen op ons inrichtingenbestand betekent?
Het inrichtingenbestand bestond uit 2700 adressen. Daarvan kwamen 606 adressen
in aanmerking voor controles. Daarvan zijn 188 aangemerkt als veehouderij. Inmiddels
is het complete inrichtingenbestand doorgelopen. We zien dat bij de veehouderij
bedrijven zo’n 20% van de opgenomen inrichtingen niet meer actief is. Bij het totale
bestand van 606 controleerbare inrichtingen zien we dat op zo’n 50% van de bedrijven
een aanpassing in het bestand moet worden doorgevoerd. Vaak betreft het een
administratieve handeling (naam, adres, eigenaar) maar ook vaak een dusdanige
twijfel over de opgenomen eigenschappen dat een inspectiebezoek moet worden
ingepland en in veel gevallen een eindcontrole. Met de ODBN is nu afgesproken dat
de door hen gewenste verhoogde controle uren niet worden gemaakt. In plaats
daarvan gaan we binnen de beschikbare uren meer de focus leggen op eindcontroles
en opschonen van de lijst.

LOG-claim
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 5

Gevraagd wordt wat de democratische legitimatie is van het regionale mestbeleid, of
de regio onze besluitvorming kent, waarom er regionaal toch voor wordt gekozen coen monovergisting toe te staan, waarom dit regionaal binnen 250 m van woningen
mag, waarom het college de regionale visie ondersteunt en of er locaties in beeld zijn?
Het College fungeert in deze als boodschapper. Wij leggen u de regionale visie en de
regionale plannen inzake de plan-MER voor. Het College staat voor het lokaal
vastgestelde beleid in ons omgevingsplan, dat dragen wij ook regionaal uit. Ons
omgevingsplan is hetgeen de burger echt bindt en gaat boven een regionale visie.
Met ons omgevingsplan hebben we beperkingen opgeworpen voor een eventuele
keuze voor een Boekelse grootschalige locatie. Mocht uit de plan-MER komen dat
desondanks Boekel de beste plek is voor grootschalige mestverwerking, dan gaan we
daarover het gesprek aan. Wij zijn verheugd met de plan-MER procedure omdat dit
het meest geschikte instrument is om een keuze met deze maatschappelijke
gevoeligheid te kunnen maken. Valt de keuze op een Boekelse locatie en werken wij
niet mee dan zou een provinciale aanwijzing kunnen volgen. Wij hebben geen
locaties in beeld.

Programmatische aanpak stikstof (PAS)
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 7

Gevraagd wordt wanneer de LOG claim wordt afgehandeld en wat het college ervan
verwacht?
De LOG claim kan worden afgehandeld. Sinds de afkoop van de nieuwvestiging is
daar geen wijziging meer in te verwachten. Over de claim zijn we in overleg. Dat werk
is onderhanden en wordt in een bredere context (transitie buitengebied) bij de
provincie ingebracht. Over de hoogte van het uiteindelijke schikkingsbedrag kunnen
wij geen uitspraak doen.

Mest
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 7

blz. 5

Gevraagd wordt wat heeft het college zicht op het effect van stoppende agrariërs in
relatie tot dit vraagstuk en wat is het effect op het ingezette beleid van de gemeente?
Het College heeft zicht op de stoppende agrariër, we kennen de locaties, de
milieudruk en gevolgen op hoofdlijnen. Wat het effect van de stoppers is in relatie tot
de PAS is een complexe component. Hier is landelijk en provinciaal nu veel discussie
over.
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Programmatische aanpak stikstof (PAS)
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt wat deelt het College de opvatting dat lege vergunning met hoge
urgentie ingenomen moeten worden zodat er op het gebied van stikstof
ontwikkelruimte of minder milieudruk, vrij komt? Zo ja, wat zet ze hierop in en is dit
gedekt binnen de begroting?
Op het moment van schrijven loopt dit proces al middels het herijken van het
inrichtingen bestand. Hierdoor komen bedrijven in beeld waar wel nog een vergunning
zit, maar geen actieve veehouderij. De onderliggende vergunningen kunnen op termijn
ingetrokken worden, daar zijn wel enkele procedurele stappen voor nodig. In totaal
duurt dat intrekken maximaal 3 jaar. Vervolgens wordt automatisch WEB-BVB
(provinciaal milieu bestand) up-to-date gebracht. WEB-BVB is de basis voor de milieu
kaarten. Hierdoor wordt op termijn ook zichtbaar waar en hoe de milieudruk afneemt.

Programmatische aanpak stikstof (PAS)
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 5

Gevraagd wordt wat de visie van het College is op de ontwikkeling van het 5G
netwerk en wat het College gaat uitdragen richting VNG?
Het college heeft kennisgenomen van de geplande uitrol van het 5G netwerk en van
de geuite zorgen. De GGD hart voor Brabant geeft aan dat het 5G netwerk moet
voldoen aan internationale blootstellingslimieten, waardoor men voldoende
beschermd is tegen de nu bekende schadelijke gezondheidseffecten. We informeren
burgers en verwijzen eventueel door naar GGD hart voor Brabant voor verdere
gezondheidsvragen. Zie ook memo 2019/48.

Gezondheidsplein
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 5

Gevraagd wordt of het mogelijk is om beleidsindicatoren met betrekking tot
gezondheid toe te voegen?
In gebiedsgerichte aanpakken zoals bij de Elzen zijn we zeker voornemens om
gezondheid mee te nemen (Project omtrent gezondheid in het landelijk gebied, samen
met de GGD).

5G netwerk
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 3

Gevraagd wordt of het mogelijk is om te onderzoeken of in de wintermaanden de
juiste ophaalfrequentie van GFT wordt gehanteerd?
Samen met de BCA gemeenten zijn we na onderzoek in 2017 tot de huidige opzet
gekomen. Indien de raad dit wenst zullen wij dit voorstel aan onze partners
voorleggen.

Gezond woon- leefklimaat
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 5

Gevraagd wordt wat mag de gemeente, indien sprake is van milieuruimte op het
gebied van stikstof, dit zichzelf toe-eigenen om invulling te geven aan lokaal beleid?
Zo nee, wie heeft hiervoor wel zeggenschap?
Landelijk en provinciaal is nog niet duidelijk hoe de beleidsregels zich gaan
uitkristalliseren. Het zal nog even duren voordat duidelijk wordt hoe overheden om
moeten of kunnen gaan met betrekking tot deze casus.

Ophaalfrequentie GFT afval
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

blz. 5

blz.7.

Gevraagd wordt welke resultaten er intussen zijn geboekt en wat de vervolgstappen
zijn van de externe procesbegeleiding ter stimulering van het Gezondheidsplein?
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Antwoord:

Het eerste deel van de verkenning is afgerond. Uw raad wordt binnenkort op de
hoogte gesteld van de bevindingen en de verdere stappen.

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

Gevraagd wordt wat voor mogelijkheden de wethouder heeft naast het oproepen van
inwoners om bij hun eigen zorgverzekeraar dit probleem kenbaar te maken?
Wij zijn in overleg met huisartsenpraktijk Boekel, zorgverzekeraars en de landelijke
huisartsenvereniging om tot oplossingen te komen.

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

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 6

Gevraagd wordt of de gemeente preventief beleid aangaande bestrijding van de
processierups heeft en of dit binnen de financiële kaders van voorgelegde begroting
zal blijven?
Als we de vakliteratuur en de kenners moeten geloven is de eikenprocessierups een
blijver en daarmee een gegeven. Daar waar overlast ontstaat willen we vroegtijdig
bestrijden. Dat kunnen we omdat we de locaties inmiddels kennen. Met Engelen
Groen wordt gekeken naar een nog effectievere aanpak met aandacht voor overige
flora en fauna. We verwachten daar in 2020 meer budget voor nodig te hebben, als
het niet past binnen de begroting komen we met een kredietaanvraag. Daarnaast
gaan we ook extra aandacht besteden aan ecologisch bermbeheer waardoor we
hopen dat de natuurlijke vijand van de rups rondom de eikenbomen te vinden is.

Riolering
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 6

Gevraagd wordt wanneer het beleidsplan bomenonderhoud klaar is en of hier
financiële middelen voor zijn opgenomen?
We hebben niet het voornemen een beleidsplan bomenonderhoud op te stellen. Wel
ligt er een concept “richtlijn hinder van bomen” gereed. Die gaat ons helpen in bij de
keuze of we meewerken aan een kapvergunning of niet. In het kader van de lopende
procedure op de Biezen hebben we besloten dit pas na die procedure verder te
brengen. Er zijn geen extra financiële middelen opgenomen omdat dit in de praktijk
het invullen van een beoordelingsformulier betreft dat eventueel als bijlage bij een
kapvergunning gebruikt kan worden. Er zijn geen financiële gevolgen.

Processierups
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 2.

Gevraagd wordt in hoeverre het oprichten van een gezondheidsplein hier nog aan bij
zou kunnen dragen?
Een gezondheidsplein kan aan een oplossing bijdragen, bijvoorbeeld als huisvesting
voor een huisarts.

Beleidsplan bomenonderhoud
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz.2

blz. 7

Gevraagd wordt wat de gevolgen zijn van een verhoogd rioolonderhoud en wat de
gevolgen daarvan zijn op het rioolrecht.
Er zit beperkt achterstallig onderhoud op ons riool. Dat zit met name op de
mechanische onderdelen (gemalen en drukriool ). Meer van belang is echter de
klimaatmaatregelen die we moeten nemen om de gevolgen van steeds hevigere
regenval gecombineerd met langere droogte op te vangen. Daarvoor heeft u in het
GRP de ambitie vastgelegd en middelen beschikbaar gesteld. De daarbij horende
kosten worden gedekt door de door u vastgestelde indexering van het rioolrecht met
4%.
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Rioolaansluiting Ecodorp
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of Ecodorp toch een rioolaansluiting heeft gekregen en wie er
opdraagt voor de kosten daarvan.
Op ons verzoek heeft Ecodorp meegewerkt aan het eerder vrijgeven van hun gronden
tegen de Zandhoekseloop. Daardoor kunnen we nu al fase 2 bouwrijp maken
(oorspronkelijk pas vanaf eind 2020). Dat betekende wel dat de proefopstelling met de
rioolwaterzuivering moest worden afgebroken. In ruil daarvoor krijgt Ecodorp een
tijdelijke rioolaansluiting op onze kosten (€ 250). De nieuwe bebouwing wordt
wederom aangesloten op een eigen zuivering waardoor Ecodorp geen rioolwater
loost. Het afkoppelen zal in 2021 gebeuren en zal naar verwachting € 100 kosten.

Begraafplaatsen
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt of het college een toekomstvisie heeft over de toekomst van de
begraafplaatsen?
Op dit moment is een toekomstvisie niet vastgesteld. Het college beraamt zich
binnenkort over het beheer van de begraafplaatsen t/m 2023. Het is de bedoeling om
e
in het 1 kwartaal 2020 een notitie/visie op te stellen die zich vooral richt op de langere
termijn na 2023.

Bermenonderhoud
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 7

blz. 6

Gevraagd wordt wat de momenten waarop de bermen worden gemaaid?
Het maaibestek loopt nog tot december 2020. Met de aannemer is afgesproken om op
de bermen die jaarlijks 2 keer worden gemaaid om niet in week 22 maar in week 27 te
e
starten met de 1 maaironde. In het nog op te stellen bestek voor 2021 wordt nieuw
vast te stellen beleid en worden nieuwe nog op te stellen uitgangspunten opgenomen.
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Reserves en voorzieningen
Reserve en risico
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of de omvang van de vaste reserve ad € 1.000.000 nog van
voldoende omvang is i.r.t. takenpakket en risico’s?
Is het mogelijk een extern advies in te winnen over de hoogte van de reserve i.r.t.
extra risico’s?
In paragraaf 4.3 Weerstandsvermogen & risicobeheersing zijn zowel de risico’s
als het weerstandsvermogen opgenomen. Geconcludeerd kan worden dat ook na de
grote investeringen, die opgenomen zijn in de begroting, ruimte aanwezig is om de
nog niet gekwantificeerde risico’s te kunnen bekostigen (pagina 45).
In de nota financieel beleid 2015 is door de raad bepaald hoe dient te worden
omgegaan met de algemene reserve en de vaste reserve. Zie pagina 18 van de Nota
financieel beleid 2015.
Extern advies is mogelijk, kost extra geld en is niet wenselijk mede door het feit dat
ook de financieel toezichthouder (Provincie) de begroting legt naast hun
Gemeenschappelijk Toezicht Kader (GTK). Daarnaast geeft de accountant bij de
jaarrekening een beeld van de financiële positie.

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

Antwoord:

Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt of het college bereid is om de uitvoering van de PAS en wellicht een
nieuwe crisis op te nemen als niet gekwantificeerde en overige risico’s?
In hoeverre de PAS een risico zal betekenen voor Boekel is nog niet helder, de
discussie wordt landelijk gevoerd. Op dit moment wordt voor de stikstoftoets een
afstand van <10 km t.o.v. een Natura 2000 gebied gehanteerd. Voor Boekel geldt dat
het dichtbij zijnde gebied ligt op een afstand van 16 km.
Mocht wet- en regelgeving dusdanig invloed hebben op risico’s zullen die worden
betrokken binnen deze paragraaf.
Op dit moment is nog niet te overzien in hoeverre een nieuwe crisis zich aandient.
Mochten signalen meer duidelijk zijn zullen onderdelen die getroffen worden (denk
aan rente, woningbouw) worden opgenomen.

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

blz. 4

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

Weerstandsvermogen en risico’s
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

blz. 3

blz. 4

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

Gevraagd wordt wat het college gaat doen om de belastingcapaciteitspositie te
verbeteren?
Het college is voorstander om de belastingdruk voor de inwoners zo laag mogelijk te
houden waarbij de uitgangspunten van het coalitieakkoord worden gerespecteerd.
Daar waar kostenreductie bijdraagt aan lastenverlichting zal het college dat zeker niet
nalaten.

Vermogenspositie
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 4

blz. 2

Gevraagd wordt hoe het college de zorgvuldigheid m.b.t. de vermogenspositie denkt
vorm te geven?
Het college ziet toe op adequaat budgetbeheer zodat kosten beheerst kunnen
worden. Het college gebruikt de P&C-cyclus om verantwoording af te leggen aan de
raad voor het gevoerde beleid.
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Paragrafen
Trimtoestellen gemeentelijke bossen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of er in 2020 aandacht gegeven kan worden aan het opknappen en
blijven onderhouden van de trimtoestellen/bewegingstoestellen?
In de sport- en beweegvisie is dit punt niet benoemd. Op dit moment zijn er geen
middelen beschikbaar en is er ook geen budget begroot.

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

Antwoord:

Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt of de PAS gevolgen onder de PM posten vallen?
Niet direct. De consequentie van de PAS uitspraak kan zijn dat projecten worden
vertraagd. Dat kan voor dat specifieke project weer betekenen dat dit financiële
gevolgen heeft. In de risico paragraaf van dat project moet daar aandacht voor zijn.

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

blz. 4

Wat is het ziekteverzuimpercentage exclusief langdurige ziektegevallen? Welke
ambitie van ziekteverzuimpercentage heeft het college en welke acties gaat zij
ondernemen om dit te realiseren?
Het ziekteverzuimpercentage exclusief langdurige ziektegevallen bedraagt 4,7%.
De oorzaak van het langdurig verzuim is lastig terug te dringen. Veelal zijn de
oorzaken van dit verzuim niet werk-gerelateerd. De ambitie van het college is een
ziekteverzuimpercentage van 5 of lager. Er werd en wordt periodiek veel aandacht
besteed aan de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers. Deze aandacht is
vooral preventief van aard, zoals bijvoorbeeld periodiek medische onderzoeken,
optimaliseren werkplekken en een programma om werkdruk tegen te gaan.

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

blz. 4

Gevraagd wordt waaruit gaat blijken dat de inzet van 0,3 fte extra wethouder ten
goede komt aan de inwoners uit Boekel?
Bij de behandeling van de begroting 2019 hebben wij op dezelfde vraag geantwoord
dat dit in algemene zin gaat blijken uit meer aandacht voor de inwoners van Boekel.
Sindsdien hebben de wethouders laten zien zich meer dan voor 100% in te zetten
voor onze inwoners.

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

blz. 3

blz. 3

Gevraagd wordt of het college wil onderzoeken hoe op een sobere wijze de veiligheid
van het fietsverkeer kan worden verbeterd op de Bergstraat-Kerkstraat?
De veiligheid van de fietsers op deze wegvakken is bij de reconstructie in 1995
nadrukkelijk aan de orde geweest. Bij het vervangen van de verharding in geluidarm
materiaal in 2005 is de discussie nog eens opnieuw gevoerd. Het huidige ontwerp is
een compromis tussen vele gebruikers van dit wegvak. Nu (2019) kunnen we
constateren dat de keuze uit 1995 goed is geweest. Er rijdt veel verkeer, dat rijdt over
het algemeen op de gepaste snelheid en er zijn relatief weinig ongelukken gebeurd.
Na realisatie van de randweg gaan we kijken hoe de weg moet worden aangepast op
het nieuwe gebruik. Wij achten het niet efficiënt om nu (voor enkele jaren) een
aanpassing te doen aan een situatie die al 25 jaar het juiste compromis blijkt. Met u
hopen wij dat er ook in de komende jaren relatief weinig ongevallen gebeuren.
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Algemene
beschouwingen
politieke partijen
begroting 2020

Geacht College,
Het CDA bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en
Productbegroting 2020. Een reëel sluitende begroting voor 2020 en ook de meerjarenraming 20212023 is reëel sluitend. Zoals eerdere jaren moeten we goed zicht blijven houden op mogelijke risico’s
voor extra lasten van grootschalige investeringen, zoals de Randweg, Centrumontwikkeling en
nieuwe bouwlocaties. Ook moeten we met elkaar alert blijven op de financiële ontwikkelingen in het
sociaal domein.
Vorig jaar werd al gekozen voor een geleidelijke verhoging van de OZB-opbrengsten, naast de
reguliere inflatiecorrectie, met 6% in 2019 en 3% per jaar voor de periode 2020-2022. Conform het
coalitieakkoord is het college in het voorjaar van 2019 samen met de raad aan de slag gegaan om de
onbalans die de afgelopen jaren is ontstaan tussen woningen en niet-woningen recht te trekken. Dit
heeft geleid tot een aanpassing van hoe de OZB-tarieven vastgesteld worden. In lijn met de wens
van de gehele raad worden de tarieven van de gemeente Boekel per 2020 gekoppeld aan de
tarieven die het Rijk hanteert, gebaseerd op landelijke trends en gemiddelden. Zodoende heft de
gemeente haar belastingen voortaan op een meer gebalanceerde en daarmee rechtvaardiger
manier.
Ons streven blijft een gemiddelde woonlast voor onze inwoners ten opzichte van onze
buurgemeenten. De begroting laat zien dat we op de goede weg zitten. Een onzekere factor in dezen
is het effect van de klimaatmaatregelen op de portemonnee van onze inwoners. Het CDA pleit
daarom voor een juiste balans tussen ambitie en realisme in het klimaatbeleid. Ambitie, omdat
slechts 6% van het totale Boekelse energieverbruik duurzaam is opgewekt. Dat is ten opzichte van
andere gemeenten aan de lage kant. Tegelijkertijd moeten we in onze ambitie realistisch blijven en
altijd oog houden voor de gevolgen van wat we doen voor de acceptatie en financiële draagkracht
van onze inwoners. Zonder draagvlak is het klimaatbeleid gedoemd te mislukken. Daarom vindt het
CDA het een goede zaak dat het college onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners
in een vroeg stadium betrekt bij het uitwerken van de regionale en lokale klimaatplannen.
Het afgelopen politieke jaar was het jaar waarin onder andere het Kindpark geopend werd en het
jaar waarin de overeenkomst ondertekend werd voor het ontwikkelen van een nieuwe Zuidwand in
het centrum van Boekel. Mooie resultaten en belangrijke stappen voor een toekomstbestendige
gemeente die haar voorzieningenniveau op orde heeft. Ook woningbouw speelt een belangrijke rol
in het zijn van een sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige gemeente. Tot 2039 heeft onze
gemeente een positieve groeiprognose. Iets waar we met elkaar trots op mogen zijn, want vele
gemeenten en dorpen om ons heen hebben juist te maken met jarenlange krimp. De jeugd trekt er
weg met als gevolg dat basisscholen sluiten. Gelukkig is dat op onze gemeente niet van toepassing,
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dankzij het ruime woningaanbod van de afgelopen jaren. Gezien de groeiprognose van onze
gemeente is het wel zaak dat we vaart maken en houden met de ontwikkeling van nieuwe
uitbreidingsplannen, zowel in Boekel met plan De Burgt als in Venhorst met plan De Voskuilen. Op
die manier zorgen we ook in de toekomst voor een passend woningaanbod voor alle doelgroepen.
Als we het hebben over het voorzieningenniveau van onze gemeente mogen we zeker onze
(sport)verenigingen niet onbenoemd laten. Het bruisende verenigingsleven dat zo kenmerkend is
voor Boekel en Venhorst is wat onze gemeente actief en gastvrij houdt. De afgelopen periode is het
college aan de slag gegaan met de sport- en beweegvisie. En het mooie is dat sportverenigingen,
individuele sportbeoefenaars en andere maatschappelijke partners hiervoor zelf de input leverden.
Gezondheid, participatie, verbinding en talentontwikkeling: allemaal zaken waar sport een sleutelrol
in speelt. De sport- en beweegvisie zet deze waarden van sport en bewegen voor onze gemeenschap
extra kracht bij. Het CDA ziet het resultaat met belangstelling tegemoet.
Ook de kwaliteit van de sportaccommodaties behoeft aandacht, nu en in de toekomst. Dit zal nadere
uitwerking krijgen in een beleidsnotitie met betrekking tot vervangings- en
uitbreidingsinvesteringen. Het CDA staat ervoor dat de sportverenigingen niet financieel de dupe
mogen worden van de vele ambities die er zijn op andere beleidsterreinen. Als we - en terecht
overigens - met lovende woorden spreken over het belang van sportverenigingen voor onze
gemeenschap, dan moet de gemeente ook haar verantwoordelijkheid blijven nemen door bij te
dragen aan en garant te staan voor kwalitatief goede sportaccommodaties.
Dankzij de inzet van een werkgroep vanuit de gemeenteraad beschikt de gemeente Boekel voortaan
over een Jeugdadviesraad. De werkgroep heeft nadrukkelijk de samenwerking gezocht met alle
basisscholen en met succes: maar liefst zestig kinderen van groep 5 tot en met 8 hebben zich
aangemeld voor de Jeugdadviesraad. Geweldig! Het binden van de jeugd is goed voor de toekomst
van onze gemeente. Want vergeet niet, de kinderen van nu zijn de politici van straks. We kijken uit
naar de ideeën van de jeugdadviesraad voor een nog beter Boekel en Venhorst.
De ambities zijn hoog. Dit blijkt uit de vele genoemde plannen zoals beschreven in de diverse
programmaonderdelen. Het CDA is ervan overtuigd en heeft er alle vertrouwen in dat het college
ook in 2020 met volle energie doorpakt.
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Programma A | Bestuur en ondersteuning & Veiligheid
Ambtelijke organisatie
Een gemeente heeft voldoende bestuurskracht als het nu en in de toekomst haar wettelijke en
autonome taken, haar ambities en haar dienstverlening aan inwoners op adequate wijze kan
uitvoeren. We constateren net als het college de nodige druk op de ambtelijke organisatie. Bij kleine
wensen of opdrachten vanuit de raad wordt vaak meteen gesproken over het inschakelen van
externen. Wij vinden dit geen gezonde situatie.
●

Hoe wordt de druk op de ambtelijke organisatie binnen de verschillende beleidsafdelingen
ervaren? Is de druk overal even groot of zijn er afdelingen waar de druk extra hoog is?

●

Met welke frequentie worden bedrijfsprocessen getoetst op efficiency en Op welke wijze
worden bedrijfsprocessen aangepast waardoor de werkdruk af kan nemen?

●

Hoeveel externe uren worden er op jaarbasis ingehuurd en wat kost de gemeente dit?

●

Wat zijn de financiële effecten als de gemeente daar waar mogelijk haar extern ingehuurde
uren zou vervangen door uitbreiding van interne ambtelijke capaciteit?

Brandweer
Als gevolg van Europese wetgeving zouden brandweervrijwilligers volgens de nieuwe regels loon
moeten krijgen. Nu krijgen de vrijwilligers een vergoeding voor opleiding, inzet en oefeningen.
●

Welke financiële gevolgen heeft dit op termijn voor onze gemeente?

Handhaving APV
Overlast van hondenpoep behoort volgens buurtbewoners- en coördinatoren tot de top drie van
handhavingsproblemen in onze gemeente (enquêtes 2017). In 2018 is daarom de APV gewijzigd,
zodat beter gecontroleerd kan worden op o.a. het opruimen van hondenpoep. In het
‘uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving’ schrijft u dat hier in 2019 op ingezet zal worden.
●

Hoe vaak is er dit jaar handhavend opgetreden tegen het niet opruimen van hondenpoep en
heeft dit geleid tot minder klachten?

Lokale journalistiek
Bij de vorige Algemene Beschouwingen gaf het college aan bereid te zijn om in gesprek te gaan met
BLOK en InBoekel over o.a. kansen voor sterke lokale journalistiek en over het bijwonen van het
tweewekelijkse persgesprek.
●

Wat zijn de resultaten van de gesprekken die gevoerd zijn met BLOK en InBoekel?
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Programma B | Verkeer en vervoer
Goede bereikbaarheid is belangrijk voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van onze
gemeente. Door ontwikkelingen binnen en buiten onze gemeentegrenzen en rondom de
energietransitie, moeten we alert blijven om mobiliteit te behouden en te verbeteren. Daarnaast is
het goed om te zien dat het college bezig is met het verbeteren van de eigen wegen bermen. De
aanbesteding van de randweg is gedaan, waardoor de aanleg volgend jaar kan beginnen. Natuurlijk
is een goede ontsluiting van de randweg op de A50 van belang. Het CDA kijkt met veel interesse naar
de toekomstige ontwikkelingen omtrent de oost-west verbinding en de ontsluiting van de nieuwe
wijk de Burgt.
Regionale wegenstructuur
In de begroting wordt een studie naar een toekomstbestendige N605 en N264 genoemd in
samenwerking met de provincie.
●

Wat is de rol van de gemeente Boekel in dit onderzoek? Wanneer kunnen we de resultaten
van dit onderzoek verwachten?

Verduurzamen openbare verlichting
De komende jaren wordt volop geïnvesteerd in het vervangen van verlichting in de lichtmasten door
ledverlichting.
●

Wat is de reden dat de kosten voor het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting de
komende jaren niet daalt?

Openbaar vervoer
De aansluiting op het landelijke openbaar vervoersnetwerk is belangrijk voor een gemeente als
Boekel. Echter laat deze op dit moment te wensen over.
●

Wat doet de gemeente om de aansluiting met het openbaar vervoer te verbeteren? Is de
gemeente daarnaast ook op zoek naar nieuwe innovatieve manieren om de aansluiting met
het openbaar vervoer te verbeteren?

Veilig op de fiets naar het sportpark
De verbinding tussen de Telefoonstraat en het sportpark in Venhorst is op dit moment erg donker,
wat gevaarlijk is voor fietsers en wandelaars. Het college heeft aangegeven dit in de planvorming
Voskuilen aandacht te geven. De veiligheid van fietsers en wandelaars heeft prioriteit voor het CDA.
●

Het CDA vraagt om aan het plaatsen van lantaarnpalen aan de Voskuilenweg voorrang te
geven. In hoeverre is dat op korte termijn mogelijk?
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Programma C | Economie & VHROSV
Sterke, initiatiefrijke bedrijven in onze gemeente zijn belangrijk voor de lokale economie en
werkgelegenheid. Zorgen voor voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven is voor het CDA
van groot belang. Wij staan achter het voornemen om te investeren in uitbreiding van
bedrijventerrein de Vlonder. Door de goede ontsluiting van de randweg is de locatie aan de Lage
Raam daar uitermate geschikt voor. Ander aandachtspunt blijft de transities in de landbouw en de
verdere verduurzaming van productietechnieken.
Daarnaast zijn de vele veranderingen in het buitengebied ongekend en gaat de transformatie
razendsnel. Een veelheid aan regels en beleidswijzigingen treft de ondernemers in het buitengebied
en het einde is nog niet in zicht. Ook worden er maatregelen aangekondigd (landelijk, provinciaal)
die later niet goed zijn uitgewerkt of zelfs worden uitgesteld of teruggedraaid. Dit leidt tot
onzekerheid voor ondernemers waardoor (duurzame) keuzes worden uitgesteld of zelfs afgesteld.
Bovendien is het CDA geschrokken van het aantal stoppers: bijna de helft van het totaal aantal
veehouderijen. Het CDA wil graag aandacht voor de manier waarop dit ‘gapende gat’ opgevuld kan
worden.
●
●

Welke maatregelen kunnen wij van het college verwachten?
Wat kan een stoppende veehouder concreet van de gemeente verwachten?

Op de ondernemers in het buitengebied die wél door willen gaan rust een steeds grotere
verantwoordelijkheid en hun positie wordt steeds belangrijker. Het CDA vindt dat we deze
ondernemers moeten koesteren en ze de mogelijkheid geven om vooruitstrevende en innovatieve
maatregelen toe te passen, zodat we de beperkte ruimte efficiënt en duurzaam kunnen benutten.
●

Welke ondersteuning wordt geboden aan die ondernemers?

Stikstofproblematiek
Landelijk, provinciaal en lokaal wordt momenteel nagedacht hoe het stikstofprobleem aan te
pakken. In MEMO 2019/42 schrijft het college dat in Boekel 21 projecten mogelijk vertraging
oplopen als gevolg van de PAS-uitspraak.
●
●

Wat zijn de directe gevolgen van de nieuwe regelgeving m.b.t. het stikstofprobleem voor
onze gemeente?
Om welk soort projecten gaat het hier en in welke mate betreft het bouw- en
vergunningsaanvragen voor woningen en/of bedrijven?

Circulaire landbouw
In de begroting wordt gesproken over het faciliteren van circulaire grondgebonden landbouw.
●

Hoe ziet het college deze facilitering concreet voor zich en op welke termijn vindt dan
realisering plaats?
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Energietransitie
Volgend jaar wordt de Boekelse Energietransitie vastgesteld. Een werkgroep is inmiddels bezig met
voorbereidende werkzaamheden. Draagvlak is belangrijk voor een goed verloop van de
energietransitie.
●
●
●
●

Op welke wijze wordt de RES in Boekel concreet gemaakt?
Gaan we potentiële gebieden in Boekel en Venhorst benoemen waar we zonne-energie
opwekken of mogelijkheden scheppen voor energie uit mestverwerking?
Op welke termijn worden aanvullende plannen gemaakt om aan te geven wanneer welke
wijken en/of woningen van het gas afgaan?
Hoe betrekt het college de inwoners van Boekel en Venhorst bij het maken van
bovengenoemde plannen?

Startersleningen
Enkele jaren terug is de gemeente Boekel gestopt met het aanbieden van de starterslening. In de
tussentijd zijn er veel zaken veranderd. In de huidige woningmarkt is het voor starters moeilijk om
aan een eigen huis te komen. Het aanbod is beperkt en de huizenprijzen stijgen constant.
Met het aanbieden van de starterslening geven we de starters in Boekel meer comfort en bieden we
ze een verhoogde kans om hun eerste huis in de gemeente Boekel te kopen. Bovendien sluiten we
aan bij gemeenten in de regio die de starterslening eveneens verstrekken, zoals Uden, Mill & Sint
Hubert, Landerd, Sint Anthonis en Laarbeek.
●

Ziet het college mogelijkheden om opnieuw de starterslening aan te bieden?

Buy-to-let
Steeds vaker worden (starters)woningen opgekocht door investeerders en particuliere beleggers die
de woningen direct weer voor hogere prijzen verhuren. Dit betekent weliswaar meer aanbod van
(midden)huurwoningen, maar ook minder kansen voor met name starters en mensen met een
middeninkomen die een huis willen kopen.
●

Ziet het college mogelijkheden om dit zogenoemde buy-to-let in de huidige vorm te
beperken zodat het niet ten koste gaat van de positie van deze doelgroepen op onze lokale
woningmarkt?

Fonds bovenwijks
Project De Burgt vraagt door zijn unieke ligging op de Peelrandbreuk om extra investeringen en op
termijn onderhoud.
●

Ziet het college mogelijkheden om het Fonds Bovenwijks nieuw leven in te blazen in relatie
tot plan De Burgt, zodat ook projectontwikkelaars bijdragen aan bovenwijkse investeringen?
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Zuidwand
Het CDA maakt zich zorgen over de voortgang van het project Zuidwand. Het voorontwerp
bestemmingsplan zou in Q2 2019 in procedure worden gebracht en in Q4 2019 zou het
bestemmingsplan ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad.
●
●

In hoeverre heeft dit invloed op de uitgezette tijdlijn?
Met welke extra risico’s moet er rekening gehouden worden?

Mantelzorgwoningen Ecodorp
Zoals te lezen op de website van Ecodorp Boekel is de coöperatie voornemens zes woningen op te
splitsen tot mantelzorgwoningen, die elk een eigen voordeur, eigen huisnummer en een tussendeur
naar de naastgelegen woning krijgen. Dit is in strijd met de regels van onze gemeente omtrent het
oprichten van mantelzorgwoningen. Daarin is opgenomen: ‘’In geen geval dient een voorziening ten
behoeve van tijdelijke mantelzorg te leiden tot een situatie waarin er op permanente basis sprake is
van huisvesting van twee afzonderlijke huishoudens c.q. permanente woningsplitsing’’.
●

Op welke basis is er een vergunning verleend waardoor Ecodorp bovenstaande vorm van
mantelzorgvoorzieningen kan en mag bouwen?

Programma D | Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
De basis voor fijn wonen en leven in onze gemeente ligt in een goed voorzieningenniveau op het
gebied van onderwijs, kinderopvang, cultuur, recreatie en sport. Zeker als het gaat om cultuur- en
sportactiviteiten mogen we trots zijn op al die vrijwilligers die zich daarvoor met passie inzetten.
Gezondheidsplein
In februari 2019 stemde de raad in met een budget van €14.750,- voor externe procesbegeleiding
voor de duur van een half jaar teneinde het stimuleren van het Gezondheidsplein.
●

Welke resultaten zijn er intussen geboekt en wat zijn de vervolgstappen?

Collectieve energieopwekking sportverenigingen
Ook (sport)verenigingen kunnen geconfronteerd worden met duurzaamheidsvraagstukken. Het
plaatsen van zonnepanelen op te vervangen daken en het creëren van een collectief
zonnestroomsysteem op het sportpark kan succesvol zijn. (bijv. zoals op sportpark Zeshoeven te
Udenhout). Het CDA ziet ook in onze gemeente daarvoor kansen.
●

Op welke wijze gaat de gemeente samen met sportverenigingen noodzakelijke
vervangingsinvesteringen combineren met duurzaamheidswinst?
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Duurzaamheidsleningen sportverenigingen
Sommige gemeenten bieden hun (sport)verenigingen duurzaamheidsleningen aan om
energiebesparende en duurzame maatregelen te treffen voor hun gebouwen en terreinen. Er zijn
hiervoor mogelijkheden om in samenwerking met o.a. provincie en SSNB subsdiemogelijkheden te
onderzoeken en te verwerven.
●
●

Hoe denkt het college over het verstrekken van duurzaamheidsleningen in onze gemeente?
Wat wordt er aan gedaan om verenigingen te wijzen op de subsidiemogelijkheden of samen
te werken met externe partijen?

Programma E | Sociaal Domein
Het welzijn en de gezondheid van onze inwoners is een belangrijke basistaak. Met name in het
sociaal domein wordt van onze burgers enerzijds steeds meer zelfredzaamheid gevraagd en
anderzijds ook steeds meer mede-verantwoordelijkheid voor elkaar. De beperkte financiële
mogelijkheden van de gemeente leiden ertoe dat binnen de aanwezige zorgfaciliteiten, steeds vaker
een lokale afweging moet worden gemaakt, hoe de kwetsbare burger tegemoet te komen bij
ondersteuningsverzoeken, zorg- en/of werk- en inkomensaanvragen.
De vergrijzing die ook in Boekel zal plaatsvinden vraagt om een ander beleid op onze woningmarkt,
waarin we rekening houden met een groeiende groep ouderen. Vaak zijn aanpassingen van de
woning dan noodzakelijk. Niet iedereen heeft daarvoor de financiële middelen om dit te laten doen.
Binnen het beleid van de gemeente vindt het CDA het belangrijk te oriënteren op nieuwe
financieringsoplossingen. Doel is inspelen op de woonwensen van onze inwoners en door de
(preventieve) woningaanpassingen besparen we op termijn op het WMO budget.
●

Op welke wijze ziet het college mogelijkheden om met nieuwe financieringsoplossingen
t.a.v. woningvoorzieningen senioren langer in hun eigen woning te laten wonen?

Jeugdzorg
In de meicirculaire 2019 opgenomen vanaf 2022 een structurele bijdrage van € 160.000 voor
Jeugdzorg (Stelpost Uitkomst onderzoek Jeugdzorg). Hier worden blijkbaar voorwaarden aan gesteld
dat “de gemeente tevens zelf maatregelen neemt i.h.k. van de transformatie jeugdzorg”.
●
●

Welke maatregelen worden hier bedoeld, wanneer moet hieraan worden voldaan en op
welke wijze geeft gemeente Boekel vorm aan deze voorwaarden?
Wat zijn de resultaten van de extra jeugdconsulent (al vanaf medio 2019 ingezet) en heeft
deze extra inzet al geleid tot een verkorting van de wachtlijsten in zorgaanvragen?
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Programma F | Volksgezondheid en milieu
Elke inwoner van onze gemeente heeft recht op een gezonde en veilige leefomgeving. Dat betekent
dat we investeren in het verbeteren van onze leefstijl, leefomgeving, lucht en waterkwaliteit.
ODBN
Het actualiseren van het inrichtingenbestand is nu voor de helft klaar voor veehouderijen. Er zijn fors
minder inrichtingen dan ODBN als basis heeft. Ondanks minder inrichtingen zal de bijdrage ODBN
slechts 12% dalen.
●

Hoe relateert deze daling zich tot “fors” minder?

Geurbelasting
In de begroting is aangegeven dat het college de daadwerkelijke geurbelasting in kaart wil brengen.
●

Hoe gaat dit plaatsvinden en op welk termijn?

LOG-claim
●

Wanneer wordt de LOG-claim (eindelijk) afgehandeld met de provincie en wat kunnen we
hiervan als gemeente Boekel verwachten?

Riolering
In de begroting is de komende jaren een forse stijging van het onderhoud GRP te zien.
●
●
●
●
●

Wat is hiervan de oorzaak en welke gevolgen heeft dit voor de hoogte van de rioolheffing in
zijn algemeenheid?
Klopt het dat het huidig Ecodorp (deels) alsnog is aangesloten op de riolering en zo ja, wat is
de reden daarvan?
Op welke wijze draagt Ecodorp bij aan deze extra investering voor aanleg?
Wie draagt de kosten voor ontkoppeling t.z.t.?
Betaalt Ecodorp rioolheffing in 2019 en verder?

Saneringsregeling varkenshouderij
De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor de warme saneringsregeling
varkenshouderijen. De regeling wordt binnenkort opengesteld.
●

Zijn er in onze gemeente al concrete aanvragen bekend? En gaat het college nog actief met
varkenshouderijen om tafel om gebruik van de regeling te maken?
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Tot slot grote waardering voor de wijze waarop de begroting 2020 en verder helder en prettig
leesbaar is gepresenteerd. Het CDA gaat ervan uit dat onze inwoners ook nu weer een aansprekende
beeldende versie van de begroting aangereikt krijgen in het Weekblad Boekel-Venhorst.
We bedanken het college, de ambtenaren en de andere raadsfracties voor de samenwerking in het
afgelopen jaar. Het CDA wenst het nieuwe college veel wijsheid toe met de beantwoording van alle
vragen.
Namens CDA Boekel-Venhorst,
Maria van den Broek
Robin Gruijters
Gea van Mensvoort
Marius Cornelissen
Tim Rooijackers
Peter van Lankvelt
Harm de Bruin
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Algemene Beschouwing op
Programma- en Productbegroting 2020
Gemeente Boekel

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel,
Inleiding
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel bedankt het college en de organisatie voor het aanbieden van een sluitende
‘Programma- en Productbegroting 2020’ met daarin opgenomen de meerjarenramingen voor 2021 – 2023
overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Gemeenschapsbelang heeft de begroting programmatisch beschouwd vanuit haar rol als volksvertegenwoordiger,
kadersteller en controleur. We hebben een aantal technische vragen gesteld waarvan nog niet alle antwoorden op
moment van schrijven aangereikt zijn. Indien antwoorden op betreffende vragen daartoe aanleiding geven, komen
we daar in tweede termijn op terug.
Sturing
Gemeenschapsbelang heeft de afgelopen jaren in haar beschouwingen aangegeven dat ze graag ziet dat er meer
betekenis gegeven wordt aan de beleidsindicatoren dan enkel een opsomming in de programma’s. Op basis van
informatie uit deze beleidsindicatoren kan mede worden afgewogen welke inspanning (middelen en capaciteit)
nodig is om wat goed is te behouden of voor de onderwerpen die beter kunnen meer middelen in te zetten dan op
andere onderwerpen. Om duidelijkheid te krijgen of we onze middelen op de juiste wijze inzetten en of dat daarmee
de gewenste maatschappelijke effecten bereikt worden, kunnen we de beleidsindicatoren gebruiken als tool.
Natuurlijk zijn cijfers niet het enige waar we op willen en moeten sturen, ervaringen zijn nog altijd belangrijker,
maar ze kunnen ons helpen inzicht te verkrijgen in een situatie. In bijlage J hebben we inzicht in de vergelijking met
Nederland. Wij gebruiken in de vergelijking van de Boekelse situatie ook de verschillende dashboards waaronder
“Waar staat je gemeente”, “Klimaatmonitor” en “Brabantscan GGD”. Wij vragen ons hierbij af of het altijd terecht
is om de gemeente Boekel te vergelijken met Nederland. Wellicht zou een kolom met de Brabantse cijfers in
sommige gevallen niet meer inzicht geven.
We hebben (wederom) kritisch gekeken naar de bestaande beleidsindicatoren en beoordeeld of deze nog voldoende
aansluiten bij onze visie en ontwikkelingen en op welke wijze deze concreet binnen de aangereikte programmaproductbegroting zijn beslag krijgt. Hetzelfde willen we vragen aan het College. We missen een waardeoordeel van
het College naar aanleiding van de uitkomsten danwel inzichten van de genoemde beleidsindicatoren waardoor het
vaag blijft wat het ambitieniveau is van de beoogde maatschappelijke effecten in relatie tot de beschikbare
middelen. In Programma A wordt aangeven dat het College gebruik wil maken van kengetallen om meetbare doelen
te monitoren. Als we deze ambitie doorvertrekken naar alle programma’s dan zien we dat niet als zodanig terug in
de raadsvoorstellen.
Vraag: Hoe waardeert het College per Programma de verkregen informatie vanuit de beleidsindicatoren, kengetallen
en ervaringsgegevens in betreffende programma’s in relatie tot de beoogde maatschappelijke effecten en welk
ambitie niveau ( bv. voldoet, voldoet niet en moet verbeterd worden, moet aangepast worden op basis van wet- en
regelgeving) streeft ze daarbij na?
Programma A: Bestuur en ondersteuning & veiligheid
Communicatie
Gemeenschapsbelang is voorstander van goede communicatie en toegankelijke informatie aan de burger en kan zich
om die reden ook vinden in de investering die het College wil doen om de website aan te passen. Jammer dat net als
vorig jaar dit belangrijke onderwerp niet vermeld wordt in dit programma ondanks de investering die daarin wordt
gedaan. Wij zijn van mening dat voordat er geld wordt gestoken in een website zicht moet zijn op welke wijze we de
burgers goed kunnen bereiken, wat er goed en niet goed gaat en vanuit welke visie en uitgangspunten de gemeente
wil communiceren. Vanuit dat perspectief is wat ons betreft een communicatiebeleid wenselijk.
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Vraag: Heeft het College een beleidskader geformuleerd op het gebied van communicatie die leidend is voor de
inrichting van de website?
Lasten en leges
De gemeenteraad heeft unaniem gekozen voor een methodiek op basis waarvan de OZB- tarieven worden berekend
waardoor wat ons betreft een rechtvaardige verdeling ontstaat tussen woningen, niet- woningen gebruiker en nietwoningen eigenaar. Voor wat betreft de totale gemeentelijke heffingen is het goed te constateren dat de gemeente
Boekel regionaal aansluit bij het gemiddelde in de regio. Gemeenschapsbelang heeft eerder haar zorgen
uitgesproken over de toekomst van de begraafplaatsen gezien de verhoging van de grafrechten in relatie tot de
daling van het aantal aanvragen.
Vraag: Heeft het College een toekomstvisie over de toekomst van de begraafplaatsen?
Drugscriminaliteit en ondermijning
De gemeente is aangesloten bij Samen Sterk in het Buitengebied en bij het RIEC.
Vragen:
- Heeft het College de indruk dat deze samenwerking effectief is voor de gemeente Boekel?
- Is het College van mening dat ze voldoende grip heeft op de drugscriminaliteit en/ of ondermijning
binnen de gemeente. En zo nee, welke inspanning is daarvoor nodig en zijn hiertoe de in deze
begroting opgenomen middelen toereikend?
Commerciële verkoop aan de deur (venten)
Regelmatig krijgen we signalen (buurtpreventie, social media, individuele burgers) dat er aan de deur wordt gevent.
Hiermee bedoelen we niet de clubacties van de verenigingen uit de gemeente Boekel of de geoormerkte
collectanten. Het gaat over commerciële verkoop van bv. schilderijen, luchtfoto’s etc. Dergelijke verkopen roepen
een gevoel van onveiligheid op terwijl betrokkene een zuivere intentie kan hebben. De gemeente Boekel stelt geen
regels aan deze vorm van verkoop.
Vragen:
- Is het College bekend met dit signaal?
- Is het een bewuste keuze van het College om hiervoor geen regels te stellen? En zo ja, wat is
hiervan de reden?
Jeugdadviesraad
“Jong geleerd is oud gedaan” schreef Gemeenschapsbelang vorig jaar in haar algemene beschouwingen. Het doet
ons deugd dat we terug kunnen kijken op een geslaagde eerste jeugdadviesraad. Helaas komt dit onderwerp, welke
raadsbreed gedragen wordt, niet terug in dit programma.
Vragen:
- Wat is hiervan de reden?
- Betekent dit dat voor een eventueel vervolg, geen dekking vanuit de begroting is?
Programma B: Verkeer en vervoer
Tot onze verbazing zijn er voor programma B geen beleidsindicatoren opgenomen. Gemeenschapsbelang is van
mening dat het wat ons betreft mogelijk moet zijn de volgende beleidsindicatoren op te nemen:
- Verkeersongevallen naar aard en aantal
- Meldingen openbare ruimte en opvolging
- Ervaringsgegevens openbaar vervoer
Vraag: Deelt het College onze mening dat deze beleidsindicatoren bij kunnen dragen om sturing te geven aan de
beoogde maatschappelijke effecten?
Infrastructuur
Op dit moment lopen er een heleboel plannen op het gebied van verkeer en vervoer, de randweg, schoolverkeer,
verbinding oost – west, centrum ontwikkeling en wegverbreding. Iedere keuze heeft impact op een andere route
voor zowel auto, fiets, landbouw en wandel verkeer. Een visie of toetsingscriteria ontbreken hierin.
Gemeenschapsbelang mist een overall plan als het gaat over waar je welk verkeer in de gemeente wel wil hebben en
waar je bepaalde verkeersbewegingen zou moeten ontmoedigen.
Vraag: Deelt het College onze mening dat een dergelijke overall plan bij kan dragen om goede keuzes te maken?
Verkeersveiligheid
Vorig jaar heeft Gemeenschapsbelang aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid en ontbrekende verlichting van
de fietsroute van de bebouwde kom Venhorst via Voskuilenweg naar sportaccommodatie van korfbalclub JES en
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KPJ tennis wat als onveilig wordt ervaren. Tijdens de jeugdadviesraad hebben aanwezigen meermalen aangegeven
dat de straatverlichting niet voldoende is.
Vragen:
- Heeft het College zicht op welke plekken deze onveiligheid wordt ervaren?
- Zijn er beperkingen vanuit wet- en regelgeving om straatverlichting in het buitengebied te
plaatsen?
- Is binnen de huidige begroting financiële ruimte om op betreffende plekken de straatverlichting te
verbeteren?
Mobiliteit
Gemeenschapsbelang verneemt regelmatig ontevreden geluiden over wijze hoe in het weekend het openbaar
vervoer geregeld is.
Vragen:
- Is de nieuwe concessie bekend en wat betekent dit voor het openbaar vervoer in de gemeente
Boekel
- Wat is de stand van zaken aangaande lokale initiatieven op het gebied van mobiliteit?
Programma C: Economie & VHROSV
In programma C is de indicator, vestigingen van bedrijven opgenomen. Wanneer we het aantal vestigingen in onze
gemeente vergelijken met Nederland (bijlage J) constateren we dat wij gelijk op gaan. Daar veel burgers buiten de
gemeente werken is het misschien belangrijker te sturen op het aantal werkelozen waarvan het percentage in onze
gemeente laag is. Daarnaast hebben wij een hoog aantal ZZP’ers in onze gemeente. Als we het aantal banen per
inwoner gaan vergelijken scoren we lager dan gemiddeld omdat veel van de vestigingen bestaan uit eenmanszaken.
Veel van onze burgers werken in de regio en vanuit onze gemeente moeten we wat Gemeenschapsbelang betreft
vooral inzetten op de bereikbaarheid en mobiliteit van woon- en werkverkeer. Zie ook onze opmerking programma
B. Op dit moment zijn de beleidsindicatoren voor banen en werkeloosheid opgenomen in programma E. Dat
begrijpen we in relatie tot de voorzieningen en ondersteuning die ingezet moeten worden. Echter;
Gemeenschapsbelang is van mening dat het van belang is dat we die bedrijvigheid (in de regio) aanjagen die past bij
de onze sociale constellatie zodat aanbod werkgelegenheid past bij competentie/ kennisniveau van onze burgers
waardoor de bedrijfscontinuïteit niet te afhankelijk wordt van arbeidsmigranten.
Vragen:
- Deelt het College onze opvatting dat (regionaal) ingezet moet worden om vooral die economische
activiteiten aan te jagen die er toe leiden dat in principe alle burgers feitelijk kunnen deelnemen
aan het arbeidsproces en daar inkomenszekerheid aan kunnen ontlenen?
- Heeft het College concreet (al dan niet regionaal) in beeld op basis van de demografische
ontwikkelingen en huidige bedrijfsactiviteiten welke opgave hier ligt?
Bedrijventerrein
Onlangs heeft het College een onderzoek laten uitvoeren (STEC) waarin in kaart is gebracht welke potentiele
behoefte aan bedrijventerrein in de gemeente nodig is tot aan 2030. In dit rapport wordt geadviseerd dat er
uitbreidingsbehoefte is van bedrijventerrein van milieucategorie 2 t/m 5. Tot op heden biedt de gemeente Boekel
enkel vestigingsmogelijkheden voor de categorieën t/m 3, die Gemeenschapsbelang passend vindt bij de gemeente
Boekel.
Vraag: Is het College voornemens vestigingsmogelijkheden te bieden voor industriële activiteiten vallend onder
milieucategorie 4 en/ of 5?
Woningbouw
Er is in het afgelopen jaar door Gemeenschapsbelang veel gezegd over het belang van woningbouw en beschikbare
bouwgrond binnen de gemeente wat we niet gaan herhalen. Wel valt ons op in de opsomming van dit programma
dat wel het vaststellen van nieuw bestemmingsplan de Burgt wordt vermeld en dat we (helaas!) moeten constateren
dat de Voskuilen hier niet wordt vermeld.
Vragen:
- Is dit een omissie?
- Mogen we er van uit gaan dat de kosten ten behoeve van bestemmingsplanprocedure Voskuilen
gedekt is in deze begroting?
Peelrandwonen is onze partner als het gaat over realisatie sociale huurwoningen. We horen steeds vaker wat ze niet
kunnen dan wat ze wel kunnen.
Vragen:
- Worden de prestatieafspraken nagekomen?
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-

Sluiten deze prestatieafspraken aan bij de woonbehoeften van onze burgers?
Is Peelrandwonen de enige wooncorporatie waarmee het College afspraken mag maken?

Programma D: onderwijs & sport, cultuur en recreatie
Gemeenschapsbelang is zeer tevreden over het uiteindelijke resultaat van het Kindpark en bijbehorende
buitenomgeving. Ook zijn we verheugd dat iedere school binnen het Kindpark een eigen onderwijsmethode heeft
zodat er echt iets te kiezen valt. We hebben vertrouwen dat de aanpassingen afdoende zijn voor de
verkeersveiligheid.
Opvallend aan dit programma is dat er veel aandacht is voor onderwijs, sport, cultuur maar in mindere mate over
recreatie en toerisme. We missen binnen deze begroting de veelbesproken ambitie aangaande Peelrandbreuk om in
2020 een Unesco status te verkrijgen.
Vragen:
- Is onbedoeld de ambitie (mede op basis van het gesloten convenant) aangaande de Peelrandbreuk niet in dit
programma danwel ergens in de begroting opgenomen?
o Zijn de financiële consequenties wel opgenomen in deze begroting?
- Wat zijn de ontwikkelingen aangaande het Boekels Ven?
- Hoe verloopt het uitvoeringsprogramma Vitaal Buitengebied Boekel waarin wandel- en fietspaden zijn
opgenomen?
In relatie tot programma C beschouwen we vanuit dit programma het onderdeel toerisme. In 2017 is een
overeenkomst gesloten met VVV Noord- Oost Brabant om het toerisme aan te trekken en een platform op te richten
voor de ondernemer in de toeristische sector. Hiervoor is o.a. de bezoekerswebsite vvv.boekel.nl in het leven
geroepen. De gemeente heeft hiervoor destijds budget beschikbaar gesteld.
Vragen:
- Monitort het College de trend van het aantal overnachtingen en de verblijfsduur van toeristen binnen de
gemeente Boekel en wat vindt ze daar van?
- Heeft het College zicht op wat de reden voor toeristen is een bezoek aan de gemeente te brengen en wat er
wordt bezocht? Betreffen dit unique selling points van de gemeente Boekel of zijn dit regionale unique
selling points?
- Wat heeft de beoogde website opgeleverd? NB: als we deze willen raadplegen blijkt deze niet in werking.
- Heeft de gemeente zicht hoe vaak de website https://www.bezoekboekel.nl/horecatoerisme/bezienswaardigheden wordt bezocht en wat hieruit af te leiden is?
- Is het platform tot stand gekomen? Zo ja, wat heeft dit opgeleverd?
Programma E: sociaal domein
Veel gemeenten worstelen met de kosten van het sociaal domein en hebben het zwaar om de begroting rond te
krijgen door de onvoorziene kosten van de WMO en jeugd. Gemeenschapsbelang constateert dat het de gemeente
tot op heden lukt grip te houden op de uitgaven en dat er beleidsmatig en met vooruitziende blik goed wordt
ingespeeld op de veranderende en toenemende vragen met een hoge waarderingsscore van de gebruikers. Het
opnemen van de jeugdzorg binnen het Dorpsteam en daarmee nog meer inhoud te geven aan één gezin, één plan
ondersteunen we dan ook. Ook voor de gemeente Boekel is het sociaal domein een van de grootste uitgavenposten.
Gemeenschapsbelang is verheugd te constateren dat het de gemeente sinds de invoering van de WMO, jeugd- en
participatiewet, lukt om de ondersteuningsvragen in te vullen binnen het beschikbare budget en zelfs middelen over
te houden. We hopen dan ook dat dezelfde lijn de komende jaren voortgezet kan blijven. Gezien de wijziging in de
uitvoering van de wet WMO m.b.t. het abonnementstarief WMO vragen wij ons af of de beleidsindicator: Cliënten
met een maatwerkarrangement WMO, voldoende inzicht geeft over de mogelijke aanzuigende werking van de
wijziging in de uitvoering van de wet WMO. M.b.t. het armoedebeleid zijn middelen gevoteerd. Op eerdere vragen
is geantwoord dat de middelen worden ingezet maar dat het armoedebeleid (zie beantwoording algemene
beschouwing 2019) in de laatste raadsvergadering wordt vastgesteld.
Vragen:
- Is binnen de regio een plan waardoor de aanzuigende werking vanwege wijzigingen eigen bijdrage/
invoeren abonnementstarief, kan worden beheerst?
- Heeft het gemeentefonds deze aanzuigende werking voorzien?
Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Gemeenschapsbelang heeft het proces rondom de bestuurswisseling ASD en het vinden van leden met belangstelling
en gepaste afstand gevolgd. Gemeenschapsbelang stelt vast dat het ASD het enige wettelijke verplichte
adviesorgaan is binnen de gemeente en vanuit de wet- en regelgeving ook positie heeft. We constateren dat het
College en gemeenteraad net als Gemeenschapsbelang veel waarde hecht aan de adviezen van het ASD en dat de
gemeente gebaat is met de kwaliteit en continuïteit van het ASD. Gemeenschapsbelang is a priori van mening dat
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bezoldiging van ASD-leden niet het drijfveer moet zijn om zitting te hebben in het ASD. Echter: als de
bezoldigingsstructuur, ofwel geen bezoldiging, een afbreukrisico kan zijn vinden we dat we ook de bezoldiging
moeten beschouwen. Gemeenschapsbelang wil in deze een vergelijking maken met burgerleden die zitting hebben
in de raadscommissie. Gemeenschapsbelang vindt het rechtvaardig en is van mening dat leden van de ASD op
dezelfde wijze als burgerleden gefaciliteerd zouden moeten worden. Gemeenschapsbelang stelt dat gezien het feit
dat afgelopen jaren middelen vanuit het Sociaal Domein naar de algemene reserve zijn gevloeid het legitiem is om
structureel middelen binnen de begroting Sociaal Domein hiervoor te reserveren.
Vraag: Hoe staat het College tegenover het voorstel vanuit Gemeenschapsbelang om de bezoldiging van de leden
van de ASD in overeenstemming te brengen met de bezoldiging van burgerleden?
Programma F: Volksgezondheid en milieu
Gezond woon- leefklimaat
Gemeenschapsbelang zet zich al jarenlang in om een gezond woon-leefklimaat te bewerkstelligen en ondersteund
dan ook de gebiedsaanpak aan de Elzen. Het doet ons deugd dat dit tot op heden een constructief proces is. We
hopen dan ook dat deze lijn tot de beoogde uitkomsten leidt. Ook het actualiseren van de geurkaart kunnen we
ondersteunen. De GGD is afgelopen jaar gestart met de monitoring via Brabantscan, daar staan een aantal
indicatoren op waaronder geurbelasting die ons inzicht kunnen geven op de huidige ontwikkelingen zoals de situatie
op de Elzen.
Vraag: Is het mogelijk zijn om deze beleidsindicator toe te voegen?
5G netwerk
In het dit programma wordt het feit dat een wet in ontwikkeling is om verplichte medewerking te geven aan het 5Gnetwerk niet vermeld, terwijl dat hierover veel zorgen en ook vragen zijn op het gebied van blootstellingsrisico’s en
gezondheidseffecten.
Vraag: Wat is de visie van het College op deze ontwikkeling en wat gaat ze hieromtrent uitdragen richting VNG?
Duurzaamheid, milieu, klimaat en mest
Gemeenschapsbelang krijgt af en toe het gevoel dat alles aan elkaar geknoopt wordt om legitimiteit te vinden op
basis waarvan activiteiten die zeer recent door de gemeenteraad anders zijn afgewogen, mogelijk te maken.
Concreet wordt hier bedoeld het proces wat regionaal gaande is gaande de mestverwerkingslocaties. Op basis van de
aangereikte stukken constateren we dat er behoorlijk wordt afgeweken van de door de raad unaniem vastgestelde en
in de bestemmingsplanregels vastgelegde module mest.
Vragen mede irt stukken Memo 45:
- Wat is de democratische legitimatie van de in de regio vastgestelde mestvisie?
- Is de regio bekend met de inhoud van de besluitvorming binnen de gemeente Boekel hieromtrent en wat is
de reden waarom deze lijn niet regionaal wordt overgenomen?
- Waarom kiest de regio in haar mestvisie er voor om niet conform definitie mestverwerkingsplicht (notitie
Pouderoyen) toch co- en monovergisting op te nemen?
- Vindt het College het wenselijk dat zoals omschreven in de door de regio vastgestelde mestvisie en NRD,
het in het buitengebied op afstand van 250 meter van woningen een mestverwerkingsfabriek (co- en
monovergisting behoort tot de mogelijkheden) met een nog een niet-gedefinieerde omvang, gevestigd kan
worden?
- Wat is de reden waarom het College 1 jaar na het unaniem door de raad vastgestelde omgevingsplan en
module mest deze mestvisie die fundamenteel afwijkt van het raadsbesluit, ondersteunt?
- Memo 45 aangaande regionale mestvisie met bijbehorende stukken wekken de suggestie dat er locaties in
beeld zijn. Kunt u dit beeld ontkrachten?
Programmatische aanpak stikstof (PAS)
Vraag:
- Heeft het College zicht op het effect van stoppende agrariërs in relatie tot dit vraagstuk en wat is het effect
op het ingezette beleid binnen de gemeente?
- Deelt het College de opvatting dat lege vergunningen (hiermee wordt niet bedoeld latente ruimte in de
verleende vergunningen) met hoge urgentie ingenomen moeten worden zodat er op het gebied van stikstof
ontwikkelruimte of minder milieudruk, vrij komt. Zo ja, wat zet ze hierop in, eventueel in samenspraak met
de provincie, in en is dit gedekt binnen de begroting?
- Mag de gemeente, indien sprake is van milieuruimte op het gebied van stikstof, dit zichzelf toe-eigenen om
invulling te geven aan lokaal beleid? Zo nee, wie heeft hierover wel zeggenschap?
Regionale energietransitie (RES)
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In 2020 zullen wij een bod indienen met betrekking tot de regionale energie strategie waarin we inzetten op het
reduceren van CO2, wij zouden dan ook graag zien dat de CO2 uitstoot opgenomen wordt in de beleidsindicatoren
en het totaal energieverbruik woningen. Gemeenschapsbelang maakt zich zorgen voor het draagvlak rondom het
proces RES. Doordat landelijk wetenschappers en politici over elkaar heen buitelen en het gelijk aan zijn kant wil
krijgen, raken burgers steeds sceptischer als het gaat over nut en noodzaak. De RES vraagt behoorlijke
investeringen van individuele burgers, bedrijven en overheid zoals gemeente. Gemeenschapsbelang zou graag ook
in willen zetten op bewustwording vanuit het adagium: wat we niet verbruiken hoeven we ook niet op te wekken.
Vragen:
- Wat wordt ingezet om draagvlak te krijgen over nut- en noodzaak op basis van onbetwiste feiten en
bronnen, beïnvloedingsmogelijkheden.
- Gaat het College, danwel in regionaal samenwerkingsverband, lokaal de CO2 uitstoot monitoren om de
effecten te volgen?
Boom- en bermonderhoud
Naar aanleiding van het raadsvoorstel bomenkap aan de Biezen is toegezegd dat er een beleidsplan
bomenonderhoud zou volgen. Dit staat niet opgenomen in één van de programma’s.
Vraag: Is het beleidsplan bomenonderhoud klaar in 2019 of kunnen we deze in 2020 verwachten? Indien dit het
laatste betreft; zijn hiervoor middelen opgenomen in de begroting?
Regelmatig worden we aangesproken over de momenten waarop de bermen gemaaid worden. Deze maaimomenten
sluiten niet aan bij de flora en fauna van dat moment en ondermijnd de biodiversiteit. Gemeenschapsbelang
ondersteunt deze signalen en ziet graag dat in de aanbesteding hierover duidelijke afspraken worden gemaakt en dat
op de naleving wordt gecontroleerd.
Vraag: Wat is het oordeel van het College op dit punt?
Bestrijding processierups
Vraag: Heeft de gemeente preventief beleid aangaande bestrijding processierups en is deze binnen de financiële
kaders van voorgelegde begroting, effectief?
Financiële positie
Netto schuldquote, Solvabiliteit, belastingcapaciteit
Gemeenschapsbelang constateert dat de langlopende schulden fors toenemen en eigen vermogen daalt. Een lage
rente is voor Gemeenschapsbelang geen legitimatie om geldleningen aan te gaan voor verwerving gronden waarbij
sprake is van een onevenredig exploitatierisico. Gemeenschapsbelang mist in de raadsvoorstellen bij paragraaf
financiële risico’s de financiële op de kengetallen zoals omschreven in paragraaf 4.3.8.
Gemeenschapsbelang valt op dat de gemeenteraad regelmatig raadsvoorstellen aangereikt krijgt, met name na het
aanbieden van de begroting, waarvoor in de lopende begroting geen dekking is en dat de financiële gevolgen in de
voorjaarsnota verwerkt worden. Op deze wijze ontstaat de indruk dat de begroting in relatie tot de ambities een
houdbaarheid heeft tot medio van het jaar waarop de begroting betrekking heeft. We missen hierbij de
onderbouwing waarom het niet in de lopende begroting past. Deze werkwijze is inconsistent als in de aangeboden
begroting waarschuwingen worden gegeven over de financiële ruimte ten behoeve van nieuw beleid.
Vraag: Wat is de visie van het College op deze constatering?
Tot zover in eerste termijn, met dank aan iedereen die ons afgelopen jaar heeft ondersteund bij de uitvoering van ons
raads- en commissiewerk.
Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
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Boekel- Venhorst

Betreft: Algemene beschouwingen begroting 2020.

Geacht college,
De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en
Productbegroting 2020.
Met deze algemene beschouwingen nemen wij het college en de ambtenaren mee in de visie van
VVD Boekel-Venhorst op de begroting van 2020. De opbouw is gelijk aan de opbouw van de
begroting, per programma volgt onze visie.
Als VVD hebben we er voor gekozen om met een politieke beschouwing te reageren, de detailvragen
laten we zo veel als mogelijk achterwege of stellen we op een andere wijze. Deze keuze is gebaseerd
op onze overtuiging dat de cijfermatige begroting correct is aangeleverd. Ook de wijze waarop de
informele bijeenkomst over de Programma- en Productbegroting 2020 heeft plaatsvond heeft hier
aan bijgedragen.
De VVD Boekel-Venhorst is tevreden dat er op deze wijze invulling gegeven is aan de voor ons
belangrijkste uitgangspunten; Vertrouwen – Transparantie en een sluitende meer-jaren begroting.
De algemene beschouwingen zijn tot stand gekomen mede dankzij de input van alle achterban- en
burgerleden van de VVD Boekel –Venhorst.
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Programma A – Bestuur en ondersteuning & veiligheid
Na de uitgesproken zorgen van vorig jaar over de capaciteit van de gemeentelijke organisatie kunnen
wij aangeven dat we trots zijn op de inzet en het resultaat om de ambtelijke ondersteuning weer
voltallig te krijgen. Dit geeft vertrouwen in een goede, personele, uitgangspositie voor de komende
jaren.
In een periode van vele wisselingen dient er, ons inzien, wel voldoende aandacht te zijn voor het juist
inwerken van de nieuwe collega’s. Ook de aangegeven werkdruk is een thema dat blijvend aandacht
behoeft. Draagkracht en draaglast zijn persoonlijke en daarmee lastig meetbare begrippen, de vele
interpretaties vraagt het van leidinggevende een open en vragende houding en juiste sturing.
Algemeen dient er (door raad en college) rekening gehouden te worden met de prioritering van
zaken. (1) Wij vragen het college aan te geven hoe men denkt te waken voor een juiste balans en een
goed scorende werktevredenheid?
Als VVD kunnen wij niet anders dan positief reageren op het feit dat we als gemeente Boekel in de,
door ons gewenste, middenmoot te vinden zijn voor wat betreft de gemeentelijke voorzieningen.
Daarnaast zijn we tevreden met de reëel sluitende meerjarenbegroting. Deze tevredenheid willen we
wel zetten tegenover de opgave voor het college om met grote zorgvuldigheid naar
vermogenspositie te blijven kijken. (2) Hoe denkt het college deze zorgvuldigheid wat betreft de
vermogenspositie vorm te geven?
In de toelichting op programma A zien we bij overige partijen het Regionaal Informatie en Expertise
Centrum (RIEC) benoemd. (3) Is het college tevreden over de samenwerking met het RIEC? Zo ja,
kunt u enkele positieve ervaringen met ons delen?
En als laatste een vraag over het Samen Sterk in Brabant (SSIB). Boekel is sinds 2019 deelnemer
aan/van het SSIB: (4) Kunt u, ondanks de relatief korte periode, aangeven of u daar tevreden over
bent en kunt u al effect aangeven?

Programma B – Verkeer en vervoer
Mobiliteit heeft duidelijk de aandacht in 2020. Dat kunnen wij als VVD omarmen. Tevens roept dit
onderwerp een hoop beelden, vragen, onduidelijkheden en soms zelfs zorgen op.
U gebruikt in uw toelichting drie speerpunten, te weten bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid &
toekomstbestendigheid. Vraag aan het college, (5) hoe gaat u de samenhang tussen alle projecten
waarbij de die speerpunten van belang zijn, denk hierbij aan de Burgt – uitbreiding industrieterrein,
veranderingen in het centrum, de parkeerproblematieken en de recentelijk weer onder de aandacht
gebrachte oost-west verbinding, waarborgen?
Met klem vragen wij het college aandacht te hebben voor de procesmatige kant en de communicatie
in alle projecten. We hebben daarin in het afgelopen jaar helaas moeten constateren dat het op
beide gebieden niet altijd goed verloopt. (6) Deelt het college dit standpunt en ziet u ruimte tot
verbetering?

2

Algemene beschouwingen begroting 2020 - VVD

Ook blijft voor ons het verkeer op en om de scholen een aandachtspunt, we zien, ondanks de inzet
van alle betrokken, nog altijd ongewenste en soms zelfs gevaarlijke situaties. Gelukkig heeft het tot
op heden nog niet tot ongelukken geleid. (7) Heeft u een idee of en hoe u kunt/ wij kunnen bijdragen
aan een veilige schoolomgeving voor alle kinderen van Boekel?
Met het nu volgende vallen we in herhaling, ook dit jaar vragen wij aandacht voor het Openbaar
vervoer (ov). Het wordt steeds drukker in Boekel, we groeien en daardoor zijn er meer inwoners, we
hebben de wens en inzet om jongeren in Boekel houden. Echter studeren wordt een opgave als er
beperkt ov is. Even in het weekend richting een stad, helaas geen ov. (8) Welke inspanning levert de
wethouder om kwalitatief goed OV in Boekel te krijgen en te behouden?
Al jaren kennen wij het gemis van openbaar vervoer in de kern Venhorst. Ieder eerder initiatief om
de bereikbaarheid van openbaar vervoer te verbeteren dan wel een snelle en effectieve aansluiting
op bestaande busverbindingen is mislukt. Kinderen en ouderen in Venhorst zijn aangewezen op
particulier initiatief. (9) Kunt u aangeven wat de status is van de gedane toezegging een
behoefteonderzoek gerelateerd aan openbaar vervoer uit te voeren?

Programma C – Economie & VHROSV
Net als bij programma B zien we ook dat dit programma de aandacht heeft. Dit is voor de toekomst
van Boekel noodzakelijk en positief. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkelingen van Boekel en
Venhorst, dit zien we terug in alle (aankomende) planvorming met betrekking tot woningbouw en
bedrijventerrein. Een aandachtspunt voor 2020 is de beperkte mogelijkheid voor uitgifte van kavels/
percelen, nog 22 bouwkavels voor 2020. Helaas geldt dit ook voor het bedrijventerrein. Hoe kunnen
wij burgers en ondernemers binden, boeien en behouden? Wat ons betreft is urgentie om de
positieve lijn vast te houden gewenst. (10) Hoe gaat de wethouder hier gevolg aan geven?
Een ander punt van zorg zijn de ontwikkelingen aangaande de Zuidwand, er lijkt wel sprake van een
radiostilte. (11) Kunt u aangeven wat er aan de hand is?
Zoals ook bij programma A uitgesproken zijn wij tevreden over het (bijna) bereiken van de
middenmoot inzake gemeentelijke lasten zoals de OZB. Terugkijkend zijn wij tevreden over het
verloop van het proces aangaande de veranderde berekening OZB, een proces waarin we als college
en raad samen gezocht hebben naar een passende en gewenste uitkomst.
Een tweede positieve conclusie is gekoppeld aan de positieve werkgelegenheid cijfers. Er zijn
beduidend minder mensen met een uitkering, de uitstroom cijfers zijn positief en bij de aantallen
nog benoemd zit een duidelijke verklaring.

Programma D – Onderwijs & sport, cultuur en recreatie
Zoals u zelf al schrijft wordt dit onderdeel met name door de inzet van vele betrokken inwoners vorm
gegeven. Iets wat Boekel bijzonder maakt.
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Dit jaar is er een start gemaakt met de sportvisie, ook hier met hulp van de vele betrokken
vrijwilligers en verenigingen. Ook als VVD dragen wij de verenigingen een warm hart toe. Echter
hebben wij wel de verwachting dat er een consistente visie gebaseerd op realistische plannen en
financiële haalbaarheid wordt gevormd. Alle organisaties, direct en indirect betrokken, hebben baat
bij een duidelijk en helder geformuleerd visie. Welke is gestoeld op rationele argumenten en niet op
emotionele argumenten.
Met het vaststellen van het accommodatie- en vastgoed beleid is er een puzzel gelegd voor de
toekomst. Met het raadsbesluit van december 2018 inzake de Sint Jan is deze puzzel in de wacht
gezet. (12) Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is?
Programma E – Sociaal domein
Binnen de sociale domein zien wij om ons heen donkere wolken (ontstaan). De kosten en uitgaven
staan niet meer in verhouding tot de door het rijk toegekende subsidies. Steeds vaker moet er uit de
algemene middelen budget worden vrijgemaakt voor de dekking van de uitgave binnen de sociale
domein. Het hanteren van een open-eind regeling is daar mede debet aan. Tot op heden heeft
Boekel gelukkig als een van de weinige gemeenten hier minimaal last van ervaren.
De reële vraag in deze is hoe lang blijven de kosten en uitgaven binnen het sociale domein in Boekel
nog in balans. Voor de inwoners van onze gemeente heeft een negatieve balans direct en indirect
gevolgen. De noodzakelijke investeringen kunnen op de lange baan geschoven worden. Ook zal de
gemeentelijke bijdrage per inwoner stijgen. Een van de directe risico’s is de veranderde wijze van de
eigen bijdrage inzake de WMO. (13) Kan het college de (te verwachten) effecten voor ons
kwantificeren?
Als VVD maken wij ons zorgen over het (blijvend) passend bieden van jeugdzorg. Al jaren zien wij een
stijging van de zorgvraag. Niet alleen in aantallen maar ook in complexiteit. Een tijdige en
geïntegreerde aanpak en constructieve samenwerking voorkomt veel (kinder-)leed en daarmee
kosten. De integratie /transitie van het basisteam jeugd en gezin in het dorpsteam zou effectief
kunnen zijn. Echter jeugdzorg is (te) specialistisch en vraagt een gedegen kennis van procedures en
regelgeving. (14) Wij vragen u, ons blijvend, te informeren over het verloop en de kosten verbonden
aan deze integratie/transitie.
De toenemende zorgvraag van onze ouderen, de steeds verder toenemende vergrijzing en de
verdergaande vereenzaming vraagt onze aandacht. Mantelzorg maar ook burenzorg naast het bieden
van passende faciliteiten, denk hier aan het gezamenlijk gebruiken van maaltijden, vraagt om
faciliterende en voorwaarde scheppende maatregelen. Ook een eenduidig preventiebeleid en het
bieden van veilige loop- en fietsroutes maakt hier deel van uit. (15) Hoe denkt het college hieraan
invulling te geven?
(16) Als laatste willen wij graag van het college vernemen hoe de wettelijk verplichte inspraak van
onze inwoners binnen de sociale domein nu geregeld is. Is er weer sprake van een onafhankelijk
adviesraad die voldoet aan de doelgroepenvertegenwoordiging?
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Programma F – Volksgezondheid en milieu
De inzet van de gemeente ten behoeve van buurtschap de Elzen is bijzonder te noemen. Daar mogen
we als Boekel trots op zijn. De invloeden van de PAS en RES zijn enorm en direct van invloed op de
oplossingen voor de Elzen maar ook voor de ambities van Boekel. De gemeente Boekel is een
agrarische gemeente en biedt op deze manier veel werkgelegenheid. Ondanks deze invloeden is de
wens van de VVD om aantrekkelijk te blijven voor de agrariërs en ons te blijven inspannen voor de
nieuwe generatie agrariërs.
De uitspraak van de Raad van State inzake het stikstofbeleid (PAS) heef grote gevolgen voor
Nederland en dus ook voor onze gemeente. Als gemeenteraad hebben wij de wens uitgesproken
onze gemeente te laten groeien en vooral ook voor de toekomst onze kinderen ruimte te willen
bieden hier te kunnen bouwen en wonen. Ook hier mogen wij trots op zijn. Boekel groeit. Echter het
terugdringen van de uitstoot van Co2 en stikstof geldt ook voor onze gemeente. Met goed en
constructief overleg, mede door inzet van de werkgroep, moet het mogelijk zijn beide belangen
parallel te laten lopen met de wensen en behoefte van alle partijen.
Geur is een belevingskwestie, wat voor de een stank of geur is, is dat voor een ander niet.
Geurbeleving is dan ook moeilijk meetbaar. Een uitbreidend Boekel brengt woningbouw steeds
dichter bij de agrariër, met alle gevolgen van dien. U heeft aangegeven de daadwerkelijke
geurbelasting in kaart te brengen. (17) Kunt u aangeven wanneer wij resultaat kunnen verwachten?
Betreffende de Regionale Energie Strategie (RES) worden de ambities steeds helderder en het punt
waarop we keuzes dienen te gaan maken komt steeds dichterbij. Wat ons inzien ontbreekt is een
adequate kosten/baten analyse, zowel vanuit het perspectief van de lokale overheid, als die van de
individuele burger. (18) Kan de wethouder een inschatting maken van de kosten van deze ambities
zowel voor de gemeente als voor de burgers van Boekel en wat heeft dit in de toekomst voor
gevolgen voor de begroting van de gemeente Boekel?
(19) Daarnaast zijn horen we graag van u of u in staat bent een stevig standpunt in te brengen bij de
RES als het gaat om het verschaffen van een redelijke kosten/batenanalyse? Wanneer valt deze te
verwachten en wordt het niet tijd om de geschetste scenario's, die geschreven zijn vanuit de wens
om de uitstoot van Co2 te verlagen en het aandeel van groene energie te vergroten , te vertalen naar
financiële gevolgen? Is het mogelijk om keuzes die gemaakt gaan worden te laten baseren op deze
gevolgen?

Bij deze willen wij de ambtenaren en het college danken voor de samenwerking in het afgelopen jaar.
Mede namens alle achterbanleden en burgerleden van de VVD Boekel -Venhorst.
Fractie VVD Boekel,
Nicole Dijcks - Mijland.
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Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Op 9 september j.l. hebt u de begroting 2020 aangeboden. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook
de ambtenaren voor het samenstellen van deze begroting en de technische toelichting daarop op 19
september j.l. en de griffier voor haar ondersteuning.
Hierbij ontvangt u onze algemene beschouwingen op de begroting 2020. De beantwoording van de
algemene beschouwingen zien we graag tegemoet.
Indien (technische) vragen via schriftelijke beantwoording kan worden gedaan zodat er op 7 november
zoveel mogelijk ruimte is om het gesprek over het gevolgde beleid te kunnen voeren dan is dat wat
ons betreft geen probleem.
Inleiding, pagina 1.
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 2019 en nu in de begroting van 2020 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 is dat concreet terug te vinden in
2019 en 2020? Geef s.v.p. 2 of 3 voorbeelden. Was het geen voortgang van bestaand beleid?
Vraag 2.
OZB opbrengsten woningen en niet-woningen. Er is voor de komende 3 jaren verhoging. Is het niet
mogelijk de verhoging terug te draaien en de uitgaven licht bij te stellen zodat er voor de inwoners van
de gemeente Boekel geen verzwaring van lasten is?
Vraag 3.
In het voorwoord staat dat de begroting reëel sluitend is. Is dit extern getoetst? Zo neen, waarom niet
en is dat dan alsnog mogelijk?
Van voorjaarsnota 2019 naar begroting 2020.
In hoofdstuk 2, paragraaf 2 van de begroting 2020 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 4.
Kan hierover eerder gecommuniceerd worden met een onderbouwing van de wijziging?
A.04
Vraag 5.
Een toelichting op deze stelpost.
A.05
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Vraag 6. Graag een toelichting.
A.06 Rente.
Vraag 7. Waarom is deze post vergeten?
B.02 Vraag 8. Waarom moest deze herziening plaatsvinden?
Programma D onderwijs sport, cultuur en recreatie.
Bij het kindpark en dus ook de sporthal is 1 parkeerplaats meer is voor invaliden.
Vraag 9. is dat niet weinig? Is er een overzicht bij welke sporten deze groep aan deel kan nemen en
zijn er ook speciale sport groepen?
Kan dit, sport voor minder validen, een speerpunt zijn zijn binnen sport en gezondheid.
D.02 Afschrijving. Vraag 10. Waarom moest deze herziening plaatsvinden?
Programma E: Sociaal Domein
Vraag 11. Wat is de stand van zaken van het armoede beleid?
E.02 Afschrijving.
Vraag 12. Waarom moest deze herziening plaatsvinden?
E.03 WMO.
Vraag 13. Wat zijn de totale kosten en hoe zijn deze kosten begroot?
E.04 Jeugdhulp. Vraag 14.Wat zijn de totale kosten en hoe zijn deze kosten begroot?
Programma F: Volksgezondheid en milieu
Wij ontvangen nog regelmatig berichten van inwoners dat zij geen huisarts kunnen krijgen in Boekel.
Vraag 15.
Welke mogelijkheden heeft de wethouder nog meer naast het oproepen van inwoners om bij hun
eigen zorg verzekering dit probleem kenbaar te maken.
Vraag 16.
In hoeverre zou het oprichten van een gezondheid plein hier nog aan bij kunnen dragen.
F.02 Afschrijving.
Vraag 17. Waarom moest deze herziening plaatsvinden?

Paragraaf 2.3 P.M. posten.
Vraag 18.
Over ontwikkelingen hieromtrent willen we tijdig geïnformeerd worden, is dat mogelijk? Bij welke Pm
posten kunnen wij ook daadwerkelijk kiezen?
Vraag 19.
Behoort de uitvoering van de PAS hier bij te staan?
Paragraaf 2.4 Investeringen.
Vraag 20.
Wat heeft u voor ogen indien de investeringen hoger uitvallen. Wat wordt dan de koers? Met name
speelt dit rondom de randweg, RES en de herinrichting van het centrum. Waar kunnen wij het
overzicht groot onderhoud gebouwen vinden? Vervanging voetbalvelden: was dit al begroot?
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Vraag 21.
De beleidsnotitie (2019) rondom vervangingsinvesteringen voor de verenigingen, wat is daarvan de
stand van zaken ?
Paragraaf 2.5 Reserves en voorzieningen. Het positieve resultaat over 2018 ad. € 3.351.000 is
incidenteel.
Vraag 22.
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 23.
Gezien de verhoging van de extra risico’s zou een extern deskundig advies gewenst zijn naar de
hoogte van de reserve. Is dat mogelijk? Neen, waarom niet?
De paragraven 3.1 tot met 3.6
In eerdere discussies en tijdens de informatieavonden is er regelmatig gesproken over de
concreetheid van wat we willen bereiken. Voor het college is dat duidelijk en concreet. Voor de D.O.P.
is het onvoldoende concreet.
Vraag 24.
Is het mogelijk waar mogelijk te verwijzen naar een het beleidsstuk zodat de controlefunctie hierop kan
plaatsvinden?
Vraag 25
Is het mogelijk een werkgroep in te stellen die de opdracht krijgt de doelen concreter te maken?
A.01. Salarissen.
Vraag 26. Wat kost de toekomstige regie? Hoe is deze post begroot?
Paragraaf 3.2.
De verkeersveiligheid Bergstraat/Kerkstraat voor met name fietsers zeer zorgelijk. De bijna
ongelukken vinden dagelijks plaats. Nadat de randweg klaar is wordt het centrum onder de loep
genomen om het meer veilig te maken.
Vraag 27.
Wil het college onderzoeken op welke eenvoudige sobere wijze deze straten meer veilig te maken
voor fietsers totdat de randweg een feit is?
Vraag 28.
Hoe staat het met de bereikbaarheid van onze openbare gebouwen voor mensen met een rolstoel of
andere aangepaste vervoersmiddelen?
Paragraaf 3.4.
Vraag 29.
Vorig jaar is door de D.O.P. gevraagd om de trimtoestellen/bewegingstoestellen in de gemeentelijke
bossen op te knappen en te blijven onderhouden. Op die wijze zijn we in staat om de inwoners van de
gemeente tegen relatief beperkte kosten een uitstekende voorziening te bieden. Met die vraag is tot
dusver niks gedaan. Kan hier in 2020 aandacht aan gegeven worden?
Vraag 30.
Het GFT afval wordt wekelijks opgehaald. In de winterperiode is de frequentie te hoog omdat er dan
met name weinig of geen tuinafval is. De frequentie kan in die periode minder zijn en wellicht scheelt
dat in de kosten. Is onderzoek mogelijk?

Paragraaf 4.2 Bedrijfsvoering.
In de voorjaarsnota werd gesproken over het feit dat er 13.000 euro extra kosten meer waren voor de
bekostiging van derde wethouder.
Notulen juni 2019 raadsvergadering:
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vraagt n.a.v. de extra uitgave van €13.000,- aan representatie hoeveel er uitgegeven is
representatie in 2018.
zegt toe hierbij de begrotingsbehandeling van 2020 op terug te komen.

Vraag 31.
Hoeveel zijn de totale meerkosten in 2018 geweest?
Vraag 32.
Waaruit gaat blijken dat de inzet van 0,3 fte extra wethouder dit ten goede komt aan de inwoners van
Boekel?
Paragraaf 4..2.3.
De werkdruk is hoog.
Vraag 33.
Welke concrete acties onderneemt het college om de werkdruk aan te pakken en wat is de
streefambitie van het college?
Paragraaf 4.2.4.
Het ziekteverzuimpercentage is zorgelijk.
Vraag 34.
Wat is het % exclusief langdurig ziektegeval? Welke ambitie van ziekteverzuimpercentage heeft het
college en welke acties gaat zij ondernemen om dit te realiseren?
Paragraaf 4.3.2., pagina 38. Sociale zaken
Vraag 35.
Hoe is de kwaliteit van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Meierijstad?
Vraag 36
Hoe weet u dat ?
Vraag 37.
Is er al een evaluatie geweest bij onze inwoners hoe zij deze samenwerking ervaren?
Vraag 38.
Hoe vinden onze ambtenaren de samenwerking?
Paragraaf 4.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Vraag 39.
Is het college bereid om extern door den deskundige te laten toetsen of de risicoparagraaf (4.3.2)
reëel is en wat dat betekent voor de omvang van de reserve?
Paragraaf 4.3.4.
Vraag 40.
Is het college bereid om de volgende risico’s op te nemen:
Uitvoering van PAS en een wellicht nieuwe crisesperiode?
Paragraaf 4.3.6.
De D.O.P. vindt de kengetallen een zeer zorgelijk beeld geven. U schrijft dan ook dan extra
investering niet gepast is. Toch heeft u in de commissie van 25 september een voorstel gedaan om tot
een aankoop voor een fors bedrag van een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. We kennen de
consequenties van de uitvoering van PAS niet, we weten niet hoe de provincie naar dit plan kijkt, het
gaat over een mager resultaat, een nieuwe crises zou zomaar in het verschiet liggen.
Vraag 41.
D.O.P. vindt, gelijk u schrijft, nieuwe investeringen met een hoog risico niet gedaan kunnen worden.
Ben u het daar mee eens? Zo neen, waarom niet?
Pagina 21. Belastingcapaciteit.
In het overzicht is duidelijk te zien dat er geen belastingcapaciteitsruimte is in de gemeente Boekel.
Vraag 42.
Wat gaat het college doen om het belastingcapaciteitpositie te verbeteren?
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Pagina 61, 4.6.7. Kwijtscheldingsbeleid.
Vraag 43.
Wanneer komen inwoners in aanmerking voor kwijtschelding van bepaalde gemeentelijke belastingen
zoals bijzondere bijstand, zorgkosten en individuele inkomenstoeslag.
Vraag 44.
Wat zijn de criteria om hier voor in aanmerking te komen en zijn die hetzelfde als het afgelopen jaar?
Vraag 45. Wat is de Stand van zaken van adviesraad sociaal domein?
Algemeen
Vraag 46.
Welke posten zijn beïnvloedbaar en welke keuzes kunnen er dan gemaakt worden?
Graag dit op 1 of 2 a-viertjes weergeven waarbij aangeven is welke marge reel is om dit te
beïnvloeden.
Vraag 47.
Wat zijn belangrijke verschillen in vergelijking met andere jaren en wat is daarvan de oorzaak?
Conclusie
We vinden de begroting 2020 niet reëel sluitend, de ozb-stijging stijgt, de voorziening zuidwand
discutabel, de vaste reserve van € 1.000k te laag en willen nader geïnformeerd worden over de notitie
vervangingsinvesteringen.
In de toekomst zouden we graag zien bij welke posten keuzes gemaakt kunnen worden, welke keuzes
dat zijn zodat de raad betrokken wordt bij het tot stond brengen van de begroting.
Tot zover onze algemene beschouwingen op de begroting 2020. We spreken elkaar op 7 november.

Namens de D.O.P.,
Marcel Kanters
Gerty Jansen
Joop van Lanen .

