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BEANTWOORDING ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2018
Inleiding
Wij danken u voor de commentaren en reacties op de gemeentebegroting 2018. De besluitvorming
van uw raad bij de voorjaarsnota op 6 juli 2017 heeft ten grondslag gelegen aan de opstelling van de
begroting 2018 – 2021.

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
Evaluatie ICT-beleid
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wanneer wordt het ICT-beleid opnieuw geëvalueerd.
Momenteel worden een informatiebeleid én een ICT-plan opgesteld. In het kader
hiervan vindt een inventarisatie plaats. De huidige situatie zal worden geëvalueerd en
alle voorzienbare ontwikkelingen zullen worden betrokken bij het toekomstbestendig
maken van het Informatie- en ICT-beleid . Naar verwachting zullen de definitieve
documenten in 2018 gereed zijn.

Infographic
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 7

Gevraagd wordt wat de financiële consequenties zijn als de boekwaarde gebouwen
AD verlaagd wordt.
Om transparantie en vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen is het
verplicht om investeringen te activeren over de gebruiksduur. Derhalve is het verlagen
van de boekwaarde (extra afschrijving) niet vrijblijvend toegestaan.

Energiebesparing
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 7

Gevraagd wordt welke risico’s we lopen bij invoering van de vennootschapsbelasting.
Geen.

Boekwaarde gebouwen
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 7

Gevraagd wordt of het mogelijk is een overzicht te krijgen van de afschrijvingen per
investering.
Ja, het college zich af wat de toegevoegde waarde voor uw raad is als deze gegevens
verstrekt worden.

Vennootschapsbelasting
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 6

Gevraagd wordt wat de verwachting is of er over 2017 (met name inzake het sociaal
domein) een goedkeurende verklaring kan worden afgegeven.
Alle mogelijke inspanning die hieraan bijdragen zullen wij vanuit Boekel oppakken,
echter blijven we afhankelijk van de centrumgemeenten.
In de vraag wordt gesuggereerd dat we niet transparant zijn, dat is echter in zijn
geheel niet het geval.

Afschrijvingen per investering
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 8

Gevraagd wordt of er dit jaar ook weer een leesbare versie van de begroting in het
Boekels Weekblad komt?
Ja.

Verklaring Jaarstukken 2017
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 1

blz. 7

Is het mogelijk om bij investeringen een energiebesparing te realiseren.
Dat is vrijwel altijd aan de orde. Onze nieuwe gebouwen zijn energiezuinig, onze
nieuwe straatverlichting is energiezuinig etc. Vaak gaan we daarbij (gezien het
duurzame karakter milieuwinst EN het rendement) verder dan de dan geldende norm.
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Programma A - Bestuur en ondersteuning & Veiligheid
Taakmutaties
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat er bedoeld wordt met niet functioneel geraamde taakmutaties.
Betreft middelen die door het rijk beschikbaar zijn gesteld via de algemene uitkering
waar lokaal nog beleid voor ontwikkeld dient te worden. Hiervoor wordt een stelpost
‘taakmutaties’ opgevoerd als lasten t.b.v. dekking voor uitvoering.

Versterking lokale democratie
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt hoe het college aankijkt tegen initiatieven om jongeren een positie te
geven in medezeggenschap en/of besluitvorming.
Het college streeft ernaar om iedereen, dus ook jongeren, een positie te geven als het
gaat om medezeggenschap en/of besluitvorming. Als Gemeenschapsbelang
Venhorst-Boekel met betrekking tot dit onderwerp concrete ideeën heeft, wil het
college daarover graag van gedachten wisselen.

Juridische kosten
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 1

blz. 1

Gevraagd wordt hoe het college aankijkt tegen het laag houden van de juridische
kosten en de ondersteuning hiervan.
Net als bij andere kosten houden we ook hier de kosten zo laag mogelijk. Binnen de
organisatie wordt constant gekeken naar mogelijkheden om de dingen beter, sneller
en/of goedkoper te doen.
In de aanloop naar deze vraag maakt het CDA een vergelijking met de stappen die de
banken hebben gezet in hun streven naar efficiency. Deze hebben inderdaad de
efficiency verbeterd, maar dit is mede mogelijk gemaakt door het sluiten van filialen,
het weghalen van pinautomaten in dorpen en een aanzienlijke vermindering van de
dienstverlening. Het college wil juist wel goed bereikbaar en nabij zijn, niet alleen via
internet, maar ook fysiek. En ook wil het college de dienstverlening richting de
inwoners niet verminderen, maar streeft het college er juist naar die dienstverlening te
blijven verbeteren. Belangrijker nog is het feit dat de verantwoordelijkheden, taken,
rollen en werkzaamheden van een gemeente veel talrijker zijn, veel diverser zijn en
bovendien veel meer van elkaar verschillen. En dus voor het overgrote deel niet te
vergelijken zijn met de bancaire sector.

Uitbesteding / Kosten diensten derden
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt of het college inzichtelijk kan maken voor welke bedragen aan
ambtelijke werkzaamheden de afgelopen jaren zijn uitbesteed.
Ja.
Kan het college aangeven op welke wijze zij in 2018 e.v. poogt om outsourcing te
beperken.
Deze vraag suggereert dat het college nu niet kijkt naar nut en noodzaak van
uitbesteden. De gemeente Boekel doet dit juist wel en maakt zeer beperkt gebruik van
externen. En dan vooral ten behoeve van projecten zoals de randweg en het
omgevingsplan. En daarnaast hebben we, zoals ook bij vorige
begrotingsbehandelingen is geantwoord, we af en toe specialisten nodig (bijvoorbeeld
op juridisch vlak). Dus onze strategische keuze is om zeer beperkt externen in te
huren.
Voor hoeveel werk in FTE wordt nu in 2017 gebruik gemaakt van adviesbureaus.
Bij de jaarrekening 2017 kan dit inzichtelijk worden gemaakt.
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Woonlasten
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of het college het met de VVD eens is dat de totale woonlasten in
Boekel veel en veel te hoog zijn.
Met de VVD zijn wij het eens dat de woonlasten zoveel als verantwoord is, beperkt
moeten blijven. De huidige woonlasten zijn volgens het college niet veel en veel te
hoog.
Gevraagd wordt of het college bereid is de woonlasten aan te passen naar het
gemiddelde van de ons omringende gemeenten.
Zoals eerder aangegeven zijn wij het met de VVD eens dat de woonlasten niet te
hoog moeten zijn. En als deze omlaag kunnen, stellen we dat zeker voor aan de raad.
We zijn het niet eens met de stelling van de VVD dat het voorzieningenniveau in
Boekel niet hoger is dan in de omringende gemeenten.
Gevraagd wordt of het college er mee eens is dat de verhoging van de
totale woonlasten dient te zorgen voor vet op de botten terwijl het gevolg is financiële
anorexia bij de burger en dat dit vooral voor gezinnen die het toch al zwaar hebben
onacceptabel is.
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de beantwoording van deze
vraag bij de begroting 2017.

OZB-verlaging niet voor niet-woningen
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 3

Gevraagd wordt of het college het spreekwoord “een sigaar uit eigen doos” kent?
Het college kent naast dit spreekwoord nog vele andere spreekwoorden. Zoals “wat
baten kaars en bril als de uil niet zien en wil”.

Bezwarencommissie
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 3

Gevraagd wordt of het college de verlaging van de OZB met 10% ook een
verkiezingsstunt vindt.
De verlaging van de OZB is geen verkiezingsstunt. Bij de eerdere OZB verhoging
heeft het college reeds aangegeven dat gestreefd wordt deze zo laag als mogelijk te
laten zijn. Vorig jaar is de OZB ook al verlaagd.

Een sigaar uit eigen doos
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 1

Gevraagd wordt waarom verschil gemaakt wordt bij de verlaging van de OZB tussen
woningen en niet-woningen.
Met name op het vlak van het OZB-tarief voor woningen is Boekel een van de
duurdere gemeenten. Bij niet-woningen is dit minder het geval.

Verlaging OZB verkiezingsstunt
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 3/4

blz. 3

Gevraagd wordt of het mogelijk is het komende jaar een onafhankelijke
bezwarencommissie in te voeren.
Is de VVD bekend met het spreekwoord: “naar de bekende weg vragen”?
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Bezuinigingen
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of het college het met de VVD eens is dat er in Boekel geen
structurele bezuinigingen kunnen plaatsvinden? En zo nee, waarom het college deze
niet uitvoert.
Daar is het college het niet mee eens. De raad is een aantal bezuinigingsmogelijkheden voorgelegd. Om het voorzieningenpeil op orde te houden heeft de raad
destijds gekozen voor een verhoging van de OZB. Het college voert de beslissingen
van de raad uit.

Opschaling
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 7

Gevraagd wordt wat de status is van de verhuur van het gemeentehuis.
Er is geen ruimte beschikbaar om te verhuren.

Veiligheid
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 4

Gevraagd wordt of het college een berekening wil uitvoeren naar de totale kosten van
het bestuurlijk orgaan.
Het college ziet de meerwaarde niet van een dergelijk onderzoek. We hebben een
compacte organisatie met in verhouding weinig personeel en weinig inhuur derden.
Vergelijking met andere gemeenten is toch al moeilijk omdat elke gemeente het weer
anders ingeregeld en verantwoord heeft. Bovendien vraagt het college zich af wat er
vervolgens met die resultaten gedaan zou moeten worden? Het werk dat bij die
kosten hoort zal toch gedaan moeten worden.

Verhuur gemeentelijk vastgoed
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt of het mogelijk is een onderzoek naar de voor en nadelen van
opschaling.
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de beantwoording van deze
vraag in bij de begroting 2016 & 2017.

Kosten bestuurlijk orgaan
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 3

blz. 4

We willen een veilige omgeving stimuleren. De verlichting op De Donk blijft daarbij
achter. Hoe wil het college hierop acteren.
Het college deelt deze mening niet. De Donk 1 is afgebouwd en de verlichting voldoet
aan de laatste eisen van politiekeurmerk veilig wonen. Wellicht heeft de vraag
betrekking op De Donk fase 2. Daar moet in de afbouwfase nog verlichting
bijgeplaatst worden. Na de laatste realisatiefase voldoet ook dat plan aan het
politiekeurmerk.

Ondermijning en georganiseerde criminaliteit
CDA Boekel - Venhorst
blz. 4
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt welke stappen zet de gemeente Boekel in de strijd tegen
ondermijning en georganiseerde criminaliteit? Zijn er signalen dat dit ook in de
gemeente Boekel plaatsvindt.
De stappen die de gemeente Boekel zet bij het tegengaan van ondermijning en
georganiseerde criminaliteit betreffen de aanpak van ondermijning en het vergroten
van de bestuurlijke weerbaarheid. Bij ondermijning wordt gezamenlijk met overige
partijen zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de belastingdienst, gewerkt
binnen het basisteam Maas en Leijgraaf aan de aanpak van concrete casussen. Het
vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid vindt plaats door het stapsgewijs
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uitwerken van beleid of regelgeving, denk hierbij bijvoorbeeld aan het Opiumbeleid.
Doel hiervan is de kans verkleinen dat de gemeente Boekel gebruikt wordt om
ondermijnende activiteiten mogelijk te maken. Ook in de gemeente Boekel spelen
casussen waarbij (het vermoeden van) ondermijning bestaat. Deze casussen worden
opgepakt en als deze vermoedens voldoende concreet zijn, opgepakt door de
gemeente Boekel en de hierboven genoemde partners. Bij zowel de aanpak van
ondermijnende casussen als het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid
ondersteunt de projectleider ondermijning het basisteam Maas en Leijgraaf.
Radicalisering
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of er gevallen van radicalisering in de gemeente bekend zijn. Welke
stappen zet het college om dit te bestrijden en/of te voorkomen.
In de gemeente Boekel zijn tot nu toe geen signalen van radicalisering bekend. Wel
zal meteen gereageerd worden als, bijvoorbeeld, via het signaleringsoverleg of de
politie signalen binnen komen. Vanuit de gemeente Boekel en het dorpsteam is
deelgenomen aan een training over het herkennen van signalen van radicalisering en
de aanpak ervan. Daarnaast wordt een meldpunt radicalisering ingesteld.

Drugs
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt of het College enige zicht heeft op drugsgebruik en drugshandel in de
Gemeente Boekel. Ziet het college de noodzaak om pro-actiever contact te leggen
met de Drugstaskforce Brabant-Zeeland en met het Centrum voor
criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV).
Zoals in elke gemeente in Nederland vindt ook in de gemeente Boekel drugsgebruik
plaats. Datzelfde geldt voor drugshandel. De moeilijkheid bij de aanpak van dit
fenomeen is dat dit weinig zichtbaar gebeurt. Waar signalen zijn van drugshandel
wordt dit opgepakt. De politie is hier alert op. Wel zijn zowel de gemeente als de politie
afhankelijk van signalen vanuit de bevolking omdat dit moeilijk te signaleren is.
Signalen die binnen komen worden opgevolgd. Als bij de drugstaskforce signalen
bekend zijn waar zij mee aan de slag kunnen, dan zal dit zeker gebeuren. Het CCV
richt zich meer op preventie. Nagegaan kan worden of het CCV op dit moment een
aanbod heeft dat past bij deze vraag. In het verleden is enkele malen een presentatie
over drugs, onder andere gericht aan ouders van jongeren, verzorgd door NovadicKentron en de GGD.

Camera-toezicht
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 4

blz. 4

Gevraagd wordt hoe het college denkt over het inzetten van camera-toezicht als
middel voor het sneller opsporen van incidenten.
Camera-toezicht in het openbaar gebied is alleen toegestaan als dit in overleg met de
politie wordt opgepakt. Vervolgens moet de Officier van Justitie hier toestemming voor
geven. Aan deze toestemming worden strenge normen verbonden. Zo moet het
camera-toezicht in principe tijdelijk zijn en gericht op overtredingen die zich voordoen
op een bepaalde locatie, een zogenaamde hotspot. In de gemeente Boekel is de
situatie niet zodanig ernstig dat dit opportuun geacht wordt.
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Programma B - Verkeer en vervoer
Gebruik van elektrische fietsen op onze Fietspaden.
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 3.
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of de kwaliteit en veiligheid van onze fietspaden aansluit bij de
toename van het elektrisch fietsen en of er voldoende middelen zijn om te voldoen
aan gestelde eisen.
Veiligheid en begaanbare fietspaden; Alle openbare verhardingen in de gemeente
Boekel, dus ook de fietspaden, worden 1 x per 2 jaar geïnspecteerd door een daar
gespecialiseerd bedrijf. Deze inspecties worden uitgevoerd conform de CROWsystematiek. Dit een landelijk systematiek die door veel gemeenten wordt toegepast.
Deze resultaten van de inspecties worden getoetst aan de richtlijnen met behulp van
gedragsmodellen uit de CROW-publicatie 147. Dit levert een planning van het
onderhoud op, deze planning met bijbehorende begroting wordt verwerkt in het
wegbeheerplan dat door de raad wordt goedgekeurd.
Elektrische fietsen: Voor het ontwerpen van fietspaden maken we in de gemeente
Boekel gebruik van de ‘ontwerpwijzer fietsverkeer’. Dit is een uitgave van de CROW
hierin zijn de richtlijnen voor fietsverkeer opgenomen er zijn specifiek richtlijnen
opgenomen voor elektrisch fietsverkeer.
Middelen voor beheer en onderhoud; In het wegbeheerplan 2017-2018 is een
planning met bijbehorende begroting opgenomen, door het uitvoeren van de
voorgestelde maatregelen zijn de verhardingen binnen de gemeente Boekel in een
redelijke tot goede onderhoud staat. Hierdoor wordt de kwaliteit van de openbare
verhardingen geborgd en vindt er geen kapitaalsvernietiging plaats. Binnen het
wegbeheerplan zijn geen middelen opgenomen ter verbetering van de verkeersituatie.
Mocht voor verbetering van de verkeerssituatie middelen noodzakelijk zijn dan zal
hiervoor een krediet aangevraagd worden.

Fietspaden
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

blz. 3

Gevraagd wordt wat de meerkosten zijn geweest van het reflecterend asfalt op De
Donk en of niet beter meteen voor verlichting had kunnen worden gekozen.
Er is normaal asfalt aangebracht. Dat asfalt is ingeveegd met reflecterend split. Bij het
verwijderen van het “overtollig” split bleek dat veel te weinig split was gebonden aan
het asfalt. Met de aannemer zijn we in overleg over de gekozen uitvoering. In onze
ogen is de keuze voor lichtgevende slijtlaag de juiste in deze situatie maar moet dat
wel goed worden uitgevoerd.
Gevraagd wordt wat de status is van de doorgang vanuit Lage Schoense naar het
kindcentrum.
In onze memo inzake de voortgang centrum oost is dat uitgelegd. Bij de afbouw van
plan Centrum Oost zal een compleet afgeronde fietsroute worden opgeleverd.
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Randweg
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt wat de stand van zaken van de kavelruil is en of er financiële mee of
tegenvallers te melden zijn Tevens wordt gevraagd wat de stand van zaken van de
verwerving is.
De kavelruil nadert zijn einde. Qua puzzel worden de laatste stukjes gelegd. Er is
meer dan voldoende grond verworven om de puzzel dusdanig te leggen dat de
negatieve effecten van de randweg fors worden beperkt. Er loopt een veelheid aan
dossiers. Grofweg is 1/3 van de dossiers afgerond (grond is notarieel
getransporteerd). Er is in 1/3 van de dossiers overeenstemming bereikt via mondeling
akkoord of al een ondertekende overeenkomst die naar de notaris kan. Op ongeveer
1/3 van de dossiers zijn we nog in overleg.
De hierboven genoemde werkzaamheden vinden plaats binnen de vastgestelde
financiële kaders.

Randweg en regionaal verkeer
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 7

Gevraagd wordt hoe het college denkt over de randweg in relatie tot (veranderende)
regionale keuzes inzake het wegennet.
De randweg is een provinciale weg, deel uitmakend van het regionale verbindende
net. Dat verandert door de ontwikkelingen in de omgeving niet.

Proef parkeren plein
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 4/7

blz. 4

Gevraagd wordt wanneer de proef wordt geëvalueerd.
Dit najaar worden er op enkele momenten tellingen gehouden. Komend voorjaar wordt
de evaluatie opgesteld.
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Programma C - Economie & VHROSV
Status actief grondbeleid
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat is de status van het actief grondbeleid.
Wij zijn voornemens in maart 2018 u voor te stellen te kiezen voor het loslaten van het
passief grondbeleid.

Gronden in eigendom ontwikkelen
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Vraag:
Antwoord

Gevraagd wordt op welke wijze meerdere partijen betrokken kunnen worden bij het
proces.
De concept kaders zijn reeds door uw raad meegegeven.

blz.5

Gevraagd wordt wat is de status per ontwikkellocatie.
De urgentie is niet meer zo hoog. In overleg met Peelrand Wonen zal naar geschikte
huisvesting worden gezocht.

Afboeken grondbedrijf
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 2/7

Gevraagd wordt op welke wijze de burgers worden betrokken bij de plannen
centrumontwikkeling denk aan medefinanciering.
De inwoners zullen tijdig worden betrokkenen bij de stedenbouwkundige
ontwikkelingen en mogelijkheden tot medefinanciering worden nader uitgezocht.

Huisvesting vergunninghouders
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt wat is de status van uitgezette acties t.b.v. uitbreiden van het
bedrijventerrein Venhorst.
Dit wordt onderzocht.

Centrumontwikkelingen
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 6

Gevraagd wordt op welke wijze Ecodorp wordt behandeld.
Conform reeds genomen raadsbesluit.

Bedrijventerrein Venhorst
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 6

Gevraagd wordt in hoeverre gronden die in eigendom zijn te kunnen worden
ontwikkeld.
Indien de vraag zich aandient zullen we betreffende complexen in exploitatie nemen.

Ecodorp
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 1
blz. 6

blz. 7.

Gevraagd wordt of er nog afboekingen volgen binnen het grondbedrijf.
Binnen de huidige actieve complexen voorzien we onder normale omstandigheden
geen afboekingen tegemoet.
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De Driedaagse
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat de status is van de uitgifte kavels De Driedaagse.
De uitgifte loopt ruimschoots voor op de verwachtingen en de planning.

Ambities Omgevingsplan buitengebied
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 7

blz. 2

Gevraagd wordt om een evaluatie van het Omgevingsplan Buitengebied 2016 m.b.t.
de gestelde ambities, doelstellingen en keuzes. Mede in relatie tot een traditioneel
bestemmingsplan.
In het presidium is vastgelegd dat het Omgevingsplan Buitengebied Boekel in de
commissievergadering GZ van 7 december 2017 is geagendeerd, behandeld wordt in
de raadsvergadering van 14 december a.s. en in januari 2018 ter vaststelling wordt
voorgelegd.
Indien de raad het wenselijk acht is een evaluatie van de ambities, doelstellingen en
keuzes op termijn mogelijk.

Geurbeleid in Omgevingsplan buitengebied
CDA Boekel - Venhorst
blz. 2
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt in hoeverre de ambitie om geurbeleid een meer prominente plaats te
geven en verder te gaan dan de provincie waar gemaakt.
Het omgevingsplan geeft extra regels bij het bouwen die toetsen op geurbelasting.
Los van de verschillende normen toetst het Omgevingsplan zowel op voor- als
achtergrondbelasting. Dit in tegenstelling tot milieu (voorgrond) en provincie
(achtergrond).

Kosten tegenprestatie Vitaal Buitengebied
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Hoe kunnen we er voor zorgen dat de kosten voor Vitaal Buitengebied ontwikkelingen
niet remt.
Onder meer door de procedure en advieskosten te beperken, hetgeen met het
Omgevingsplan nu wordt gerealiseerd: kortere en makkelijkere procedures. Wij zijn
van mening dat de kosten voor de vereiste tegenprestaties niet ter discussie kunnen
staan. Dit ondermijnt de systematiek. Deze kosten blijken in Boekel laag te zijn.
Sommige kosten zijn ook via andere kanalen terug te verdienen.

Kosten Omgevingsplan
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 3

blz. 3

Wat heeft het Omgevingsplan nu meer of minder gekost of opgebracht dan een
reguliere bestemmingsplan actualisatie.
Toegekende budget is € 265.000 voor de werkzaamheden tot en met de vaststelling
door de gemeenteraad. Kosten van juridische procedures (Raad van State) zijn hierin
niet meegenomen. De totale kosten zullen pas aan het eind van de rit duidelijk
worden. Mede afhankelijk van de besluitvorming en de juridische procedure.
Het proces heeft ons wel geleerd dat Boekel al – meer dan andere gemeenten lijkt het
– ver gevorderd is in het anders denken en doen als het om de invoering van de
Omgevingswet gaat. En we hebben binnenkort een veel breder afwegingskader dat
een meer integrale toetsing mogelijk maakt én procedures veel sneller en eenvoudiger
maakt als het wenselijke ontwikkelingen betreft. De inwoner heeft er wat aan, maar
ook de organisatie. Het werkelijke effect kunnen we pas na enige ervaringen in de
praktijk eventueel in cijfers (manuren / geld) uitdrukken.
De primaire inschatting voor de totale kosten van een regulier bestemmingsplan in
2014 was € 230.000.
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Vraag:
Antwoord:

In hoeverre blijken de beoogde doelstellingen gehaald te worden?
Dit is nog afhankelijk van de aankomende besluitvorming en de juridische procedure
daarna. Bij de besluitvorming over het plan zal daar kort op worden ingegaan.

Verordening Ruimte 2017
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Hoe gaat het college om met veranderingen in de verordening ruimte 2017 en
eventuele gevolgen hiervan voor het Omgevingsplan.
Wij verwijzen naar onze memo aan uw raad van 5 september 2017 (Z/033156
AB/022122).

Mest als innovatieve kans
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

blz. 3

blz. 3

Wat is het standpunt van het college over mest als kans. Niet als probleem. Ziet het
college dit (minder transport, minder kunstmest(installaties), energieopwekking,
emissiereductie) ook als innovatief initiatief op gebied van veehouderijen.
Mest kan gezien worden als een grondstof. Daar zitten kansen in. Ook voor Boekel.
Het benutten van mest als grondstof en de verwaarding daarvan is echter geen nieuw
of innovatief fenomeen; dit gebeurt al veel vaker. Nieuwe technieken die hierbij
kunnen worden toegepast, kunnen wel als innovatief worden beschouwd. Als zich hier
kansen voordoen, willen wij daar op een praktisch manier mee omgaan.
Zijn er al concrete innovatieve initiatieven op gebied van de veehouderij bekend.
Welke.
Ja. Er zijn concrete initiatieven met een innovatief karakter. Bijvoorbeeld het concept
“familiestal” en de “pro-biotica stal”.

Gevolgen van vrijkomende agrarische bebouwing / bedrijfsstakingen
CDA Boekel - Venhorst
blz. 3/4
Vraag:
Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Heeft het college voldoende zicht op het tempo van stoppende boeren en de
financiële gevolgen hiervan voor m.n. de OZB-waarderingen en bijdragen.
Wij kunnen alleen een inschatting maken van het aantal stoppende boeren komende
jaren. Dat zijn er veel. De gevolgen voor de OZB-waarderingen en uiteindelijke
bijdragen zijn afhankelijk van wat de eigenaren met deze locaties en opstallen gaan
doen. Hier hebben wij weinig zicht en controle op.
Biedt het Omgevingsplan voldoende en betaalbare mogelijkheden voor renovatie en
herbestemming van vrijkomende agrarische gebouwen en terreinen in het
buitengebied.
Het Omgevingsplan biedt legio mogelijkheden. Onderzoek wijst uit dat, naast
hergebruik van stallen en locaties, sloop van stallen onvermijdelijk zal zijn. Wij zijn van
mening dat er voldoende betaalbare opties zijn, maar dit is erg afhankelijk van de
specifieke situatie van de individuele ondernemer. Flankerende maatregelen (ook van
andere partijen) op dit gebied zijn wenselijk.
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LOG Claim
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt wanneer een voorstel inzake de LOG-claim kan worden verwacht en
of daarvoor een actieve rol gewenst is.
De LOG claim is een afwijkend inzicht dat meerdere keren bij de provincie is
voorgelegd. Tot heden hebben we nog niet hard doorgepakt in de vorm van een
formele aansprakelijkstelling. We zijn van mening dat bestuurlijk overleg de meest
gerede weg is in dit dossier. De met de LOG-claim samenhangende zaken zijn
nagenoeg afgerond. Ook zijn onze gronden in het LOG gebied niet ingezet hoeven
worden voor de kavelruil randweg. Na afronding van de zaak nieuwvestiging
Langstraat kunnen we definitief de balans op gaan maken van de LOG exploitatie en
is de exacte hoogte van de claim bekend. Vooruitlopend daarop hebben we
vooroverleg ingepland in een laatste poging er bestuurlijk uit te komen. Naar
verwachting zal dat overleg laat dit jaar of vroeg 2018 plaatsvinden.
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Programma D - Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
KindPark
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 2
blz. 7

Gevraagd wordt waarom we nu pas horen dat de realisatie van het KindPark
financiële risico’s met zich meebrengt.
In de voorstellen omtrent het KindPark worden steeds de financiële consequenties
benoemd. Tot nu toe zijn deze gebaseerd op schattingen aan de hand van
normbedragen. Het raadsbesluit om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen
is aanleiding geweest om hiervoor een PM post (stelpost) op te nemen. Het bedrag is
een stelpost. Bij het uiteindelijk voorstel met ontwerp en kredietaanvraag worden de
kosten volledig in beeld gebracht.

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe nauwkeurig de stelpost voor het kindcentrum (2,78 mio Euro) is.
Het bedrag is PM (stelpost) en gebaseerd op schattingen aan de hand van
normbedragen. Bij het uiteindelijk voorstel met ontwerp en kredietaanvraag worden de
kosten volledig in beeld gebracht.

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt welke verenigingen mee gaan naar de nieuwbouw kindcentrum.
Hierover zijn nog geen besluiten genomen. Momenteel wordt gesproken met
Volksuniversiteit BoekelVenhorst, Hobbyclub, Centrum voor Muziekeducatie Boekel
CVMB.

Investeringen (sport)verenigingen
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het college beleid wil ontwikkelen op investeringen bij
(sport)verenigingen.
Het accommodatiebeleid is opgesteld in samenwerking met een werkgroep waarin
alle raadsfracties vertegenwoordigd waren. In deze werkgroep is afgesproken dat na
de gemeenteraadsverkiezingen beleid wordt opgesteld voor vervangingsinvesteringen
bij (sport)verenigingen en stichtingen die gebruik maken van maatschappelijk
vastgoed.

Amendement leefbaarheid Venhorst
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 5

Gevraagd wordt wat de status is van de uitvoering van het amendement waarin het
college wordt opgedragen om onderzoek te doen naar de problematiek rondom de
leefbaarheid in de kleine kern Venhorst en voorstellen worden gedaan om de
leefbaarheid te handhaven en te borgen.
Middels een memo is uw raad reeds geïnformeerd over de uitvoering van deze
opdracht. In deze memo is aangegeven dat het onderzoek wordt uitgevoerd in
samenwerking met Stichting Leefbaar Venhorst. In overleg met Stichting Leefbaar
Venhorst is besloten dat komende november met het leefbaarheidsonderzoek wordt
gestart.

St. Jansgebouw
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 4

blz. 5

Wat doen we met het St. Jansgebouw als de verenigingen daar geen gebruik meer
van maken.
Dat is op dit moment nog niet bekend. Dit is ook mede afhankelijk van de beschikbare
vierkante meters en ruimtes die eventueel vrij komen.
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Gemeenschapshuizen
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Vind het college ook dat het goed gaat met de gemeenschapshuizen Nia Domo en De
Horst.
Het college is ruimschoots tevreden over de huidige invulling en exploitatie van beide
gemeenschapshuizen. De keuze voor commerciële exploitatie van Nia Domo werpt
duidelijk zijn vruchten af.

Gebruikersoverleg Nia Domo
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 6

Hoe is de bestuurlijke organisatie bij De Horst op dit moment ingevuld. Is er nog
steeds ambtelijke ondersteuning nodig en in welke mate.
Het bestuur van De Horst is ingevuld met vrijwilligers uit Venhorst. Zij exploiteren De
Horst geheel zelfstandig, er is geen ambtelijke ondersteuning.

Boekels Ven
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 6

Is er al een gebruikersoverleg geweest en wat waren daarvan de bevindingen.
De exploitant heeft regelmatig overleg met de verenigingen die gebruik maken van
Nia Domo. Er is nog geen gezamenlijk gebruikersoverleg geweest. De exploitant heeft
aangegeven dit begin 2018 in te gaan plannen.

De Horst
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 6

blz. 7

Wat is de status van Boekels Ven. Moeten we dit als gemeente niet zelf gaan
ontwikkelen.
Er is op dit moment geen sprake van een grootschalige ontwikkeling van Boekels Ven.
De ondernemer is bezig om de voorzieningen en kwaliteit van de huidige
camping verder te verbeteren. Het college is niet voornemens om de
huurovereenkomst met de ondernemer te beëindigen en het terrein zelf te gaan
ontwikkelen.

Verbod op chemische bestrijdingsmiddelen
CDA Boekel - Venhorst
blz. 3
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat de invloed van het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen op
de kosten van het groenonderhoud is.
De kosten voor het groenonderhoud zijn hierdoor toegenomen. We schatten de extra
kosten, ten opzichte van het bestek met chemische bestrijding, voor 2017 op
€ 25.000. Wat de financiële gevolgen precies zijn is afhankelijk van het weer, het
groeiseizoen en het residu van bestrijdingsmiddelen dat nog in de grond zit.
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Programma E - Sociaal domein
Verwarde personen
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

blz. 3

Gevraagd wordt wat het rapport rondom verwarde personen voor effect heeft op het
huidige Wmo beleid en de beschikbare middelen tbv het Sociaal Domein.
Op dit moment is het nog een project waarin 40 gemeenten met
politie/justitie/zorgpartners pilotprojecten draaien. Na deze fase gaat de regio Brabant
Noordoost-oost (10 Wmo-gemeenten) zich beraden op gewenste implementatie. Daar
waar mogelijk laten we de financiering drukken op regionale Centrumgemeentemiddelen uit Oss.
Gevraagd wordt of er met Huize Padua (GGZ) gesprekken gevoerd worden over
huisvestingsmogelijkheden op het terrein i.r.t. ondersteuningsvragen van inwoners.
Er is momenteel onvoldoende informatie hierover bekend. Het college heeft sinds de
zomer een verzoek liggen om informatie, openheid en samenwerking tav de
toekomstplannen van Huize Padua. Hierop is tot op heden nog geen antwoord
ontvangen.

Woon en leef klimaat
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel

blz.3.

Vraag:

Gevraagd wordt of er afspraken zijn gemaakt met GGZ Huize Padua over een gezond
woon en leef klimaat in relatie tot agrarische ontwikkelingen.

Antwoord:

Door de sanering van de intensieve veehouderij aan de Kluisstraat nummer 3 is het
woon en leefklimaat fors verbeterd. Over de beoogde nieuwvestiging (op grotere
afstand) aan de Langstraat wordt met GGZ Huize Padua gesproken over de gevolgen
en worden zij regelmatig geïnformeerd over dit proces. In het MER zal een aparte
paragraaf worden gewijd aan de gevolgen op het GGZ terrein.

Functie Huize Padua
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het college het eens is met de stelling dat Huize Padua een groot
regionaal, maatschappelijk en economisch (o.a. werkgelegenheid) functie heeft.
Het College is het daarmee eens.
Gevraagd wordt of het college afspraken heeft met de gemeente Gemert-Bakel om dit
belang veilig te stellen.
Die afspraken zijn er niet.

Armoede- en schuldenprobleem
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

blz.3.

blz. 5

Gevraagd wordt of er enig inzicht is in welke mate het armoede- en schuldenprobleem
ook aanwezig is in onze gemeente.
Armoede bestaat ook in onze gemeente.
Vanuit diverse bronnen zoals schuldhulpverlening en waarstaatjegemeente.nl
proberen we hiervan een zo goed mogelijk beeld te hebben.
Gevraagd wordt of er enig inzicht is in welke mate binnen onze gemeente er sprake is
van armoede- en schuldenproblematiek bij ZZP-er of zelfstandig ondernemer.
De doelgroep ZZP-ers en zelfstandig ondernemers met armoede- en/of
schuldenproblematiek is lastiger om in beeld te krijgen. Het is bekend dat ook in deze
groep armoede bestaat. Het is onduidelijk in welke mate dit is.
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Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe we deze mensen kunnen vinden en helpen.
Om de ZZP-er en zelfstandig ondernemer te vinden en te helpen zal er meer
specifieke aandacht vanuit economische zaken en sociale zaken nodig zijn, dit kost
extra ambtelijke inzet wat niet in de bestaande formatie is opgenomen.

Adviesraad
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het college bereid is om samen met de Adviesraad te evalueren in
hoeverre het huidige bekostigingssysteem nog wel voldoet of kan worden gewijzigd.
Deze gesprekken lopen momenteel met de Adviesraad Sociaal Domein.

Prognose als gevolg van vergrijzing
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 5

blz. 6

Gevraagd wordt wat of het college voor de komende jaren 2018-2030 een prognose
kan maken van toenemend gebruik van noodzakelijke voorzieningen als gevolg van
vergrijzing van onze bevolking in Boekel en welke financiële gevolgen dit voor de
gemeente Boekel mogelijkerwijs kan hebben.
Nee dat kan het college niet. Gebruik van zorg is niet voorspelbaar en is sterk
afhankelijk van persoonskenmerken en wet- en regelgeving in de zorg. Daarom kent
het Sociaal Domein een openeind financiering.
Daarnaast zien we ook een vergroening (zie kengetallen begroting 2018).
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Programma F - Volksgezondheid en milieu
GGD
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt op welke manier de kostenbeheersing van de GGD uit is gevallen in
Boekel. En hoe hier mee om te gaan.
Op dit moment is de verwachting in Boekel dat de uitgaven voor GGD binnen het
geraamde budget in de begroting blijven. De kosten zijn beheersbaar.
Er bestaat een ‘gemeenschappelijk regeling (GR) GGD Hart voor Brabant’ waarin de
gemeenten beslissen over de oprichting, wijziging en opheffing van de GR. Hierbij
stellen we het takenpakket en de bevoegdheden vast.

Financiële positie ODBN
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 5

blz. 2

Gevraagd wordt hoe het college denkt dat de ODBN de begroting weer
kostendekkend kan maken, zonder dat dit leidt tot een kostenverhoging voor de
gemeente Boekel?
De begroting ODBN 2018 (Raadbesluit d.d. 6 juli 2017) is kostendekkend.
De jaarrekening 2016 ODBN wordt binnenkort door het AB vastgesteld.
De conclusies hieruit zullen met u worden gedeeld.
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Reserves en voorzieningen
Entente Florale
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

blz. 2-3

Gevraagd wordt of het college bereid is het fonds Vitaal Buitengebied Boekel in te
zetten om burgers tegemoet te komen met een financiële compensatie voor het
onderhoud van monumentale bomen. Net als met de monumentensubsidie.
De inzet van middelen uit het fonds Vitaal Buitengebied Boekel is aan de
gemeenteraad. Inzet van dit fonds moet door de raad worden goedgekeurd. Het fonds
heeft als (verplicht) doel om de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te
verbeteren. Op korte termijn zullen wij met een beleidskader komen voor de inzet van
het fonds.
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Paragrafen
Controle op risico’s
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe de gemeente controle houdt op de risico’s en waarom sommige
risico’s “niet bekend” zijn.
De begroting en jaarstukken van de verbonden partijen vormen de basis voor de
beoordeling van de risico’s. Dit is een momentopname. Gedurende het jaar worden
beleidsvoornemens kenbaar gemaakt en kan de ambtelijke of bestuurlijke
vertegenwoordiging gevraagd of ongevraagd reageren op deze voornemens. Bij
meerdere samenwerkingsverbanden worden in de jaarlijkse P&C-cyclus momenten
ingebouwd om formeel te reageren middels een zienswijze.
De risico “niet bekend” heeft betrekking op AgriFood Capital. De strekking van die
opmerking is dat bij het opstellen van de paragraaf verbonden partijen geen risico’s
bekend zijn die het beperkte risico van de jaarlijkse bijdrage ad € 42.000 (2018)
overstijgen.

Verbonden partijen
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt of het mogelijk is om voor elke verbonden partij een
begrotingsbedrag in miljoen euro en een bedrag per inwoner.
Ja dit behoort tot de mogelijkheden, echter vraagt het college zich af wat hier de
toegevoegde waarde van is. Daarnaast wil het college graag een aanvullend budget
voor het afdekken van de kosten die met deze werkzaamheden gepaard gaan.

Normwaarden risico’s
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 3

blz. 7

Gevraagd wordt wat de algemene normwaarden zijn van de financiële positie en hoe
worden die berekend.
Er is door de toezichthouders besloten om, voor het verkrijgen van een goed en
uniform beeld, signaleringswaarden te benoemen. Hierbij wordt zo veel mogelijk
aangesloten bij de zogeheten ‘signaleringswaarden’ die afkomstig zijn uit de stresstest
voor 100.000+ gemeenten. In de tabel hieronder is te zien tot welke
signaleringswaarden is besloten en in welke categorie (A, B of C) deze vallen.

Kengetal
1. Netto schuldquote
2. Solvabiliteitsratio
3. Grondexploitatie
4. Structurele exploitatieruimte
5. Belastingcapaciteit

Categorie A
<90%
>50%
<20%
Begroting >0%
<95%

Categorie B
90-130%
20-50%
20-35%
Begroting 0%
95-105%

Categorie C
>130%
<20%
>35%
Begroting <0%
>105%

Categorie A is het minst risicovol, categorie C is het meest risicovol.

Met het benoemen van bovengenoemde signaleringswaarden is er sprake van
uniforme afstemming bij het gebruik van de kengetallen.
Risico en weerstandscapaciteit
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 7

Gevraagd wordt om risico scenario’s inzake strategische keuzes rondom de
centrumontwikkeling en de (actieve?) grondpolitiek.
Met betrekking tot deze twee onderwerpen zullen aan u ook de risico scenario’s bij de
diverse keuzen worden voorgelegd. Dat doen we gelijktijdig met de advisering rondom
deze projecten. Voor de overige PM posten is dat aan de orde zo gauw deze meer
concreet worden.
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Ambitie college acceptatie structurele risico’s
VVD Boekel - Venhorst
blz. 4
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat de ambitie van het college is m.b.t. het accepteren van de
structurele risico’s, opgenomen in de begroting.
Het college accepteert alle in de begroting opgenomen risico’s. Deze risico’s zijn een
vertaalslag van de besluiten (kader) die door de Raad worden vastgesteld. Ratio’s zijn
een momentopname op basis van afgewogen besluitvorming. Als bijvoorbeeld de
Raad besluit te investeren in de Centrumontwikkeling zal mogelijk de schuldquote
toenemen. Het is aan de Raad om hierover te besluiten en daarmee de financiële
kaders te stellen.

Niet-direct verkoopbare gebouwen
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt of het mogelijk is de niet-direct verkoopbare gebouwen uit het
weerstandsvermogen te halen en de risico’s op een normale wijze te calculeren (t.o.v.
het weerstandsvermogen).
De BBV schrijft voor dat de waarderingsgrondslag voor activa gebaseerd is op de
historische kostprijs of de lagere marktwaarde.
In paragraaf 4.3.4. worden marktwaarden en boekwaarden vergeleken (verschil is
stille reserve). Zelfs bij buiten beschouwing laten van de stille reserves is het
weerstandsvermogen van voldoende omvang (zie conclusie pag. 41). In paragraaf
4.3.5 worden de kwantificeerbare risico’s afgezet tegen het vrije deel van het eigen
vermogen. Tevens wordt in paragraaf 4.3.5 de kwantificeerbare risico’s afgezet tegen
de weerstandscapaciteit.
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Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Op 21 september j.l. hebt u de begroting 2018 aangeboden. Dank hiervoor. Uiteraard
danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze begroting en de technische
toelichting daarop op 28 september j.l. en de griffier voor haar ondersteuning.
Hierbij ontvangt u onze algemene beschouwingen op de begroting 2018. De beantwoording
van de algemene beschouwingen zien we graag tegemoet.

Inleiding
In 2010 is een structurele bezuiniging van € 1,5 mln per jaar in gang gezet. In 2015 kwam
daar nog € 1 mln 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. is 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.

Van voorjaarsnota 2017 naar begroting 2018
In hoofdstuk 2, paragraaf 2 van de begroting 2018 is het financieel totaaloverzicht
opgenomen. Het aantal begrotingswijzigingen is minimaal. Dat wil zeggen dat de eerder
opgestelde prognoses goed in elkaar zitten. Onze complimenten hiervoor.
Verder onze complimenten voor het feit dat de begroting voor de jaren 2018 tot en met 2021
ten opzichte van de voorjaarsnota alle jaren een beter saldo laat zien.
De D.O.P. is blij dat via het gemeentefonds extra middelen beschikbaar worden gesteld in de
meicirculaire. Ook de septembercirculaire laat een gunstig effect zien.
Met betrekking tot mutatie A6 hebben we de volgende vraag.
Vraag 1:

Wat wordt er precies bedoeld met niet functioneel geraamde
taakmutaties?

2.3
P.M. posten
De realisatie van een aantal P.M. posten gaat flink in de papieren lopen. De D.O.P.
vertrouwd erop dat de gemeenteraad tijdig wordt geïnformeerd wanneer zich ontwikkelingen
in deze programmaonderdelen voordoen.
Vraag 2:

Wat is de status van het (actieve) grondbeleid?
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2.4
Overzicht investeringen
Het verstrekte overzicht betreft investeringen die reeds zijn verwerkt in de begroting. Met
betrekking tot de investeringen die nog niet zijn verwerkt in de begroting wordt de D.O.P.
graag op de hoogte gehouden.
2.5
Reserves en voorzieningen
Dat de (geprognosticeerde) stand van de Algemene Reserve een substantiële verbetering
laat zien stemt de D.O.P. gerust.

Programmaplan
In hoofdstuk 3 van de begroting 2018 is het programmaplan opgenomen. Wij hebben
kennisgenomen van de plannen voor 2018 en de maatschappelijke effecten hiervan. In de
raadsvergadering van 9 november a.s. zal de D.O.P. ingaan op de programmaplannen in
relatie tot het coalitieprogramma.

Paragrafen
In hoofdstuk 4 van de begroting 2018 zijn een achttal paragrafen opgenomen. Hierna wordt
ingegaan op deze paragrafen.
1.
Organisatieschema
De D.O.P. ondersteunt het gekozen directiemodel en haar variant publieksmodel waarmee
de burgergerichtheid wordt nagestreefd.
2.
Bedrijfsvoering
Wij weten dat bij de gemeente Boekel een veilig, gezond, stimulerend en prettig werkklimaat
voorop staat. Laten we dat werkklimaat vooral zo houden. De D.O.P. is blij te horen dat het
ziekteverzuimpercentage is gedaald en ver onder het landelijk gemiddelde ligt.
3.
Weerstandsvermogen & Risicobeheersing
De D.O.P. hoopt dat de geïnventariseerde risico’s beheersbaar blijven.
Dat het weerstandsvermogen ten opzichte van vorig jaar een positieve ontwikkeling laat zien
stemt de D.O.P. gerust. Ook de afname van de netto-schuldquote en de toename van de
solvabiliteit stemmen de D.O.P. gerust.
Vraag 3:

Waarom horen we nu pas dat de realisatie van het KindPark financiële
risico’s met zich meebrengt?

4.
Onderhoud kapitaalgoederen
Het onderhoud van onze kapitaalgoederen is opgenomen in meerjarige onderhoudsplannen
die periodiek geactualiseerd worden. Prima. De D.O.P. vertrouwd erop dat de gemeenteraad
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tijdig wordt geïnformeerd wanneer zich ontwikkelingen in deze onderhoudsplannen
voordoen.
5.
Financiering
De D.O.P. is blij dat de stand van de langlopende leningen in 2017 en 2018 verder zal
afnemen.
6.
Lokale heffingen
De gepresenteerde tabel met OZB-tarieven 2017 is ons duidelijk. De D.O.P. is benieuwd hoe
de verlaging van de OZB-tarieven in 2018 zich vertaalt in deze tabel.
7.
Verbonden partijen
De D.O.P. vertrouwd erop dat wanneer de gemeente Boekel aangesproken wordt op haar
financiële aansprakelijkheid de gemeenteraad hier dan tijdig over wordt geïnformeerd en
hierover zonodig melding wordt gemaakt in de risicoparagraaf.
Vraag 4:

Hoe houdt de gemeente controle op de risico’s c.q. hoe kan het dat
risico’s de kwalificatie “niet bekend” krijgen?

8.
Grondbeleid
De gemeente Boekel mag trots zijn op de ontwikkelingen in het grondbedrijf. Ook hier geldt
dat het in Boekel goed wonen, werken en leven is. Onze complimenten voor het gevoerde
beleid.
Tot zover onze algemene beschouwingen op de begroting 2018. We spreken elkaar op 9
november.
Namens de D.O.P.,
Ton van de Ven
Antoinette Heunks
Gerty Jansen
Erik van Mierlo

Algemene Beschouwing op
Programma- en Productbegroting 2018
Gemeente Boekel

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel,
Inleiding
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel bedankt het college voor het aanbieden van een
sluitende ‘Programma- en Productbegroting 2018’ met daarin opgenomen de
meerjarenramingen voor 2019 – 2021 overeenkomstig het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
De begroting is sluitend met oplopende positieve saldo’s, oplopende begrotingssaldo’s,
oplopend reserves& voorzieningen, oplopende algemene reserves, afname langlopende
leningen en verlaging van de OZB met 10%.
Huidige College heeft het huishoudboekje op orde, het coalitieprogramma binnen de
financiële mogelijkheden uitgevoerd en geïnvesteerd in leefbaarheid. Kortom een gunstige
uitgangssituatie voor de coalitie die in de raadsperiode 2018- 2022 aantreedt.
Vorig jaar hebben we aangegeven dat we graag meer lokale beleidsindicatoren opgenomen
willen hebben in de begroting. Deze wens is door het College opgepakt. We hebben begrip
dat dit, vanwege omstandigheden, nog niet is gelukt op de manier die we graag hadden
gezien. We gaan er van uit dat dit volgend jaar wel lukt.
Ook zijn we tevreden dat naast de vermelding van de “verbonden partijen” ook lokale
partijen bij “overige partijen” vermeld worden. Dit doet recht aan de inspanning van deze
partijen die voornamelijk uit vrijwilligers bestaan.
In eerste termijn gaan we in op enkele beleidsthema’s die wat ons betreft in deze begroting
aandacht verdienen. Na de verkiezingen zullen de ambities van de coalitie over de
raadsperiode 2018-2022 hun weerslag krijgen in deze begroting en de programma’s van de
navolgende jaren. Onze ambities zullen we in onze verkiezingsprogramma uitwerken.
Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel heeft een aantal technische vragen gesteld over de
begroting. Beantwoording van deze vragen kunnen mogelijk leiden tot vervolgvragen in
tweede termijn.
PM – posten: Centrumontwikkeling en effecten actief grondbeleid
In de PM-posten staan een aantal onderdelen zonder financiële kaders.
Met name centrumontwikkeling en effecten actief grondbeleid kunnen behoorlijke financiële
impact hebben. Investeren in beide onderdelen is investeren in leefbaarheid. Wij vinden dat
investeringen in leefbaarheid lonend zijn. Niettemin dienen ook de risico’s in beeld te
worden gebracht en betrokken te worden in de besluitvorming. Wij zijn van mening dat we
lering moeten trekken van de crisisjaren als het gaat over de omvang van de
grondportefeuille. Immers; we hebben miljoenen moeten afboeken. Door o.a. gunstige
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kavelprijzen, het verstrekken van startersleningen hebben we meer kunnen verkopen en is
gemeente Boekel gegroeid. Dit in tegenstelling van veel omliggende gemeenten.
Actief grondbeleid gaat wat ons betreft niet enkel over kavels t.b.v. woningbouw maar ook
over voldoende bedrijfskavels. Met name in Venhorst constateren we dat de bedrijfskavels
bijna op zijn.
Vraag:
- Heeft het College acties uitgezet om het bedrijventerrein in Venhorst uit te breiden?
Versterking lokale democratie
“Jong geleerd is oud gedaan”. Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel is voorstander om de
jeugd/ jongeren nadrukkelijker te betrekken in de advisering van onderwerpen waarover de
gemeenteraad een besluit moet nemen. Jeugdigen/ jongeren hebben vaak een andere kijk
om de wereld, hebben creatieve ideeën en mogelijk andere behoeften en wensen. We zien
in den lande steeds meer initiatieven ontstaan om jeugd/ jongeren een positie te geven in
medezeggenschap en/ of besluitvorming.
Vraag:
- Hoe kijkt het College aan tegen dergelijke initiatieven?
Veiligheid
Het doet ons deugd dat de buurtpreventie voor het eerst een budget heeft gekregen om
initiatieven te ontwikkelen evt. in samenwerking met de politie. Een erkenning voor een
grote groep vrijwilligers die zich inzetten voor de veiligheid van buurten.
Accommodatiebeleid
Het is gelukt om een geharmoniseerd accommodatiebeleid op te stellen. Een gevoelig
onderwerp wat uiteindelijk bij de meeste verenigingen op draagvlak heeft kunnen rekenen.
Deze harmonisatie is geen bezuinigingsmaatregel. Huuropbrengst wordt middels
verdeelsleutels op gelijke wijze herverdeeld over verenigingen. Helaas pakt dit voor twee
verenigingen in Venhorst negatief. Dit komt doordat ze relatief minder jeugdleden hebben
om de door harmonisatie ontstane verhoogde accommodatiekosten, te compenseren.
Daarnaast zijn er verenigingen die op basis van deze verdeelsleutels relatief meer
gecompenseerd worden dan wat ze bijdragen aan accommodatiekosten.
Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel staat op dit moment achter de gekozen
verdeelsleutels waarbij we de positieve en negatieve effecten volgen om indien nodig aan
de knoppen te kunnen draaien. Op dit moment zijn de gevolgen nog onvoldoende in beeld.
Daarom pleiten we er voor om in 2018 geen acties uit te zetten om een beleidsnotitie
aangaande vervangingsinvesteringen, op te stellen. Daarbij zijn wij geen voorstander om de
vervangingsinvesteringen bij de verenigingen neer te leggen.
Entente Florale 2019
Entente Florale gaat niet alleen over hoe “groen” een gemeente is maar gaat ook over het
onderhoud van het openbaar groen, recreatie en toerisme en burgerparticipatie. Entente
Florale is niet een wedstrijd die draait om het dorp of de stad met de mooiste en meeste
bloemen, maar het gaat vooral om het beleid dat een dorp of stad voert op het gebied van
groen en duurzaamheid en de betrokkenheid van de inwoners. Het gaat dus over
waardering en erkenning van de vele mensen; boeren, burgers en buitenlui die zich
hiervoor (vrijwillig) inzetten. Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel kan deze ambitie dan
ook ondersteunen.
Hierbij vragen we aandacht voor bermverfraaiing en versterken biodiversiteit.
Onderhoud van monumentale bomen brengt mogelijk extra onderhoudskosten met zich
mee. Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel zou graag zien dat inwoners indien boom
onderhoudswerkzaamheden vakkundig uitgevoerd moeten worden, op dezelfde wijze in hun
kosten gecompenseerd kunnen worden zoals de regeling bij monumentale panden (25%
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van kosten, 1x per 10 jaar) Onze suggestie is om hiertoe middelen te betrekken uit het
fonds Vitaal Buitengebied Boekel.
Vraag:
- Wil het College fonds vitaal buitengebied Boekel hiervoor inzetten?
Fietspaden
Regelmatig bereiken ons signalen over de veiligheid en begaanbaarheid van fietspaden. Er
wordt veel (recreatief) gefietst. Daarnaast zien we een toename van elektrische fietsen.
Hiermee gebeuren veel ongelukken, vooral bij ouderen. We pleiten er voor dat fietspaden
goed begaanbaar, onderhouden en verlicht zijn.
Vragen:
- Op welke wijze beoordeelt het College de kwaliteit en veiligheid van de fietspaden en
sluit dit nog aan bij het gebruik door elektrische fietsen?
- Zijn de begrootte middelen voldoende om te voldoen aan de kwaliteits- en
veiligheidseisen?
Verwarde personen
Er is in den lande veel discussie over de begeleiding en ondersteuning van “Verwarde
personen”.
Vraag:
- Wat heeft het rapport rondom verwarde personen ( Onno Hoes) voor effect op
huidige WMO beleid en de beschikbare middelen t.b.v. het Sociaal Domein?
Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel benadrukt het belang om Huize Padua te betrekken
in het invullen van huisvestingsvraagstukken voor inwoners met een psychiatrische
ondersteuningsvraag. Wij staan op het standpunt dat het instellingsterrein Huize Padua niet
vanwege agrarische ontwikkelingen in hun omgeving, beperkt mag worden in uitbreiding
huisvestingsmogelijkheden. Wij vinden dat het College zich in moet zetten om het
regionale- maatschappelijke en economische belang (werkgelegenheid) van Huize Padua
optimaal te houden en hen actief moet betrekken in ontwikkelingen en mogelijke impact in
de nabije omgeving van Huize Padua. Hierover dient afstemming te zijn met de gemeente
Gemert- Bakel.
Vragen:
- Wordt met Huize Padua (GGZ) gesprekken gevoerd over huisvestingsmogelijkheden
op het terrein i.r.t. ondersteuningsvragen van inwoners
- Zijn er afspraken met Huize Padua als het gaat over het borgen van een gezond
woon- leefklimaat voor hun opwonenden en cliënten i.r.t. agrarische ontwikkelingen
in hun omgeving, danwel worden ze geïnformeerd welke gevolgen dergelijke
ontwikkelingen hebben op hun uitbreidingsmogelijkheden?
- Is het College met ons eens dat Huize Padua een groot regionaal, maatschappelijken economisch (o.a. werkgelegenheid) functie heeft
- Heeft het College afspraken met de Gemeente Gemert- Bakel om dit belang veilig te
stellen?
Tot zover in eerste termijn, met dank aan iedereen die ons afgelopen jaar ten dienste was
bij de uitvoering van ons raads- en commissiewerk.

Fractie- en burgerleden Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Jeanne van Eert
Bart van den Hoogen
Bart van Lieshout
Axel de Wit
Gert-Jan Donkers
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“Voor iedereen gewoon,
gewoon voor iedereen”

Van:
Aan:
Betreft:
Datum:

Fractie Boekels Welzijn.
College van de Gemeente Boekel.
Commentaar op Programma- en Productbegroting 2018.
16-10-2017.

Geacht college,

Op de eerste plaats willen wij u en de ambtenaren bedanken voor de begroting van 2018 met de
daaraan gekoppelde meerjarenbegroting 2018-2020.
Het gevoerde beleid en de behaalde resultaten tonen aan dat we de afgelopen jaren de juiste
beslissingen hebben genomen en daar zijn wij trots op. Wij hopen dat het volgende college
dezelfde weg blijft volgen.
Zolang als Boekels Welzijn nog bestaat vinden wij het belangrijk dat er een beleid wordt
gevoerd waarbij wij de onderstaande uitgangspunten kunnen terug vinden.
1. De sociale cohesie mag niet uit het oog worden verloren.
2. De sociaal zwakkeren mogen niet de dupe worden en de minima moeten worden
ontzien.
3. De vervuiler betaalt en de gebruiker betaalt mee.
4. Rechtvaardig subsidie en accommodatie beleid.
5. Streven naar een aantoonbaar beter woon- en leefklimaat.
Het voorliggende Programma- en Productbegroting 2018 voldoet aan de bovenliggende
uitgangspunten. Wij als Boekel Welzijn kunnen ons dan ook vinden in de begroting van 2018.
Doorgaan met de ingeslagen richting is in het belang van onze inwoners.
Wij hebben dan ook geen inhoudelijke vragen over de begroting 2018.
We zijn tevreden over de huidige organisatie. De burgemeester zal de verbindende
onafhankelijke factor moeten zijn en blijven om ook in moeilijke tijden de cohesie van de
bevolking te kunnen waarborgen.

Meerjarenbegroting 2019-2021
Deze nemen we ter kennisgeving aan.

Algemene beschouwingen/opmerkingen.
Zoals bekend is houdt Boekels Welzijn na deze raadsperiode op te bestaan en wij willen dan
ook niet over ons graf heen regeren. Niet te min vragen wij extra aandacht voor de volgende
punten:
1

“Voor iedereen gewoon,
gewoon voor iedereen”

-

Zo snel mogelijk afronding van het “Omgevingsplan”
Daadwerkelijke uitvoering van “Centrumvisie/zuidwand”.
Tot een oplossing komen voor lang slepende zaken m.b.t. de intensieve veehouderij.
Maar laat angst voor claims geen ‘raadgever’ zijn.

Verder hopen wij nu nog als politieke partij en later als burger dat Boekel nog lang een
zelfstandige gemeente blijft. Mocht aantoonbaar blijken dat de burger baat heeft bij
samenvoeging met een andere gemeente dan pas moeten we deze ambitie heroverwegen.

Met vriendelijke groet,
Boekels Welzijn.
Jan van Duijnhoven
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Geacht College,
Het CDA Boekel-Venhorst bedankt het college en de ambtenaren voor het
aanbieden van de Programma- en Productbegroting 2018. Een reëel sluitende
begroting voor 2018 en voor de jaren 2019-2021. Jammer wel, dat de vergelijking
met 2016 en 2017 nog niet goed mogelijk is.
Het college geeft aan dat we in 2018 weer een hogere rijksbijdrage tegemoet kunnen
zien en in combinatie met het gevoerde financiële beleid afgelopen jaren, de
budgettaire financiële ruimte is toegenomen. Dat biedt mogelijkheden voor
verbetering van de financiële positie en inzetten op vernieuwing van beleid.
Het college kiest ervoor de marge om de lasten van onze burgers in 2018 te
verlichten, middels een OZB-verlaging van 10% voor de eigenaren van woningen.
Vraag: Waarom is er verschil gemaakt met niet woningen (gebruikers en
eigenaren)? De ondernemers zullen niet dezelfde voordelen hebben als de
particulieren.
Het CDA is de afgelopen jaren steeds erg kritisch geweest over de jaarlijkse OZBaanpassingen, waardoor onze burgers afgelopen jaren met redelijk hoge lasten
werden geconfronteerd t.o.v. burgers in de omgeving. We zijn blij te zien dat er nu
een stap in de goede richting wordt gezet naar lastenverlaging. Ons streven blijft een
gemiddelde woonlast voor onze inwoners ten opzichte van onze buurgemeenten.
Het CDA concludeert dat dit ook in 2018 niet is gerealiseerd. Dat betekent dat we
nog steeds kritisch moeten blijven kijken naar onze uitgaven.
Organisatie
Zoals bekend volgen we altijd kritisch de ontwikkeling van de salariskosten: we zien
dit jaar een stijging van 3% in salariskosten terwijl de begroting zo’n 2% stijgt. De
CAO kaders hebben hier natuurlijk een sturend effect, maar we willen opmerkzaam
blijven. De noodzaak blijft om na te denken over nieuwe mogelijkheden waardoor we
slimmer en dus efficiënter kunnen werken. Wellicht zijn er mogelijkheden om, dit in
combinatie met nieuwe inzet van ICT, deze uitdaging aan te gaan. In hoeverre is er
een vergelijking mogelijk met de stappen, die de banken hebben gezet? Hierbij is de
productiviteit verhoogd met 1/3 tussen 2008 en 2016. Verder vinden we dat er een
goede balans nodig is tussen het laag houden van de juridische kosten enerzijds en
de noodzakelijke en kwalitatieve goede ondersteuning bij complexe procedures
anderzijds.
Vraag: Wanneer wordt het ICT beleid opnieuw geëvalueerd?
Vraag: Hoe kijkt het college aan tegen het laag houden van de juridische kosten,
en de ondersteuning hiervan?

Waar mogelijk werken we samen met verbonden partijen. We hebben hier vorig jaar
een vraag over gesteld. Het overzicht van de samenwerkingsverbanden heeft ons
daarbij goed geholpen. We begrijpen de definitie maar wel storend dat dit blijkbaar is
overgenomen van de gemeente Bernheze (zie pag 59). Er is een goed overzicht
gegeven met alle gemeenschappelijke regelingen. We willen graag weten wat het
kost voor de inwoners van de gemeente Boekel.
Vraag: Is het mogelijk om voor elke verbonden partij een begrotingsbedrag in
mln Euro te geven en een bedrag per inwoner?
We constateren dat de financiële positie van de ODBN verslechterd is. Terwijl de
wethouder aangeeft dat de ODBN op de goede weg is.
Vraag: Hoe denkt het college dat de ODBN de begroting weer kostendekkend
kan maken, zonder dat dit leidt tot een kostenverhoging van de gemeente
Boekel?
Het college ziet verdergaande deregulering nog steeds als een strategische opgave.
De gemeente is er voor haar burgers en zij wil haar burgers vooral meer
zeggenschap geven. Een gemeente die regie voert en faciliteert.
Vraag: Op welke wijze gaat het college de burgers betrekken bij de plannen
van centrumontwikkeling?
Vraag: Ziet het college ook mogelijkheden van medefinanciering van de
centrumontwikkeling door individuele burgers ? Wil het college deze
mogelijkheden van medefinanciering verder onderzoeken?
De gemeente maakt daar waar dat nodig is gebruik van uitbesteding van werken aan
derden. Dit betekent niet altijd vermindering van bureaucratie of kostenbesparing.
Vraag: Kan het college inzichtelijk maken voor welke bedragen aan ambtelijke
werkzaamheden afgelopen jaren zijn uitbesteed aan derden. Kan het college
aangegeven op welke wijze zij in 2018 e.v. poogt om outsourcing te
beperken? Voor hoeveel werk in FTE wordt nu in 2017 gebruik gemaakt van
adviesbureau’s.
Buitengebied en openbare ruimte
Het CDA is trots op haar buitengebied. Onze, van nature agrarische, gemeente zorgt
ervoor dat er bijzonder veel werkgelegenheid in deze sector is: zowel direct als
indirect. Dat is van onschatbare waarde voor onze gemeente en dat koesteren we!
Er bereiken ons signalen dat het omgevingsplan niet doorgaat en dat er volgens de
traditionele manier een nieuw bestemmingsplan buitengebied komt.
Vraag: Is de ambitie en doelstelling die er oorspronkelijk lag dan wel bereikt?
Zijn de juiste keuzes gemaakt en hoeveel extra kosten zijn er gemaakt t.o.v.
een traditioneel ontwerp bestemmingsplan buitengebied? Graag hiervoor op
termijn een evaluatie.
Vraag: In hoeverre is de ambitie om geurbeleid een meer prominente plaats te
geven en verder te gaan dan het beleid van de provincie waar gemaakt?
We zien terug dat er overleg is met de provincie inzake de LOG-claim. We
constateren dat er al jaren overleg is, maar dat er geen besluiten (kunnen) worden
genomen.
Vraag: Wanneer kunnen we dat verwachten? Is een actievere rol van het
college hiervoor wenselijk?

Vraag: Wat is de invloed van het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen
op de kosten van groen-onderhoud?
Vele Boekelse inwoners en sportverenigingen hebben aangedrongen op goede
verlichting van het fietspad tussen wijk De Donk en het sportpark. Immers, grote
aantallen kinderen fietsen hier ( ook ’s avonds) overheen. Inmiddels is het
reflecterende asfalt na de vele klachten a.g.v. valpartijen verwijderd.
Vraag: Wat zijn de gemaakte kosten die gemoeid zijn met het blijkt nu
onnodig aanleggen en weghalen van dit asfalt? Waarom is niet meteen
gekozen voor lantaarnpalen (bijvoorbeeld met groene led-verlichting, wat goed
is voor de fauna) Deelt het college de mening van het CDA dat dit weggegooid
geld is?
Vraag: Welke actie(s) worden uitgevoerd om het fietspad bij De Donk ook
tijdens avonduren goed zichtbaar te laten zijn?
Vraag: Wat is de status van een doorgang vanuit wijk Lage Schoense naar
het nieuwe Kindcentrum?
We hebben gemerkt dat ondernemers het soms lastig vinden om de bedragen op te
hoesten voor het Fonds Vitaal Buitengebied.
Vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit de ontwikkelingen in het
buitengebied niet remt?
De ontwikkeling en implementatie van het Omgevingsplan nadert zijn voltooiing.
Daarbij werden diverse keren de financiële kaders tussentijds bijgesteld.
Vraag: Wat geeft dit Omgevingsplan nu meer of minder gekost en opgebracht
t.o.v. een reguliere bestemmingsplan-actualisatie?
Vraag: In hoeverre blijken de beoogde doelstellingen gehaald te worden?
Veranderingen in het VR2017, raken ook inhoudelijk de mogelijkheden in het
Omgevingsplan.
Vraag: Hoe wil het college de veranderingen in de VR2017 vanuit de provincie
integreren in het omgevingsplan? Zijn daarvoor nog extra maatregelen
vereist? Gaat dit leiden tot extra kosten en/of vertraging bij de implementatie
van het omgevingsplan?
We zien mest momenteel als een probleem. Terwijl het ook kansen kan bieden.
Denk aan mogelijke innovaties op dit gebied met minder transport, minder
kunstmestinstallaties, mogelijkheden van energie-opwekking, minder emissie
stank etc
Vraag: Wat is het standpunt van het college in deze? Ziet het college dit ook
als een innovatief initiatief op het gebied van veehouderijen (p. 24)?
Vraag: Zijn er al concrete innovatieve initiatieven op gebied van de
veehouderijen bekend? Zo ja, welke?
Ook in Boekel zullen komende jaren vanwege uiteenlopende redenen, agrariërs
stoppen met hun bedrijf. Dit heeft een aanzienlijk vastgoedeffect in het buitengebied
van Boekel en Venhorst.
Vraag: heeft u voldoende zicht op het tempo waarop deze ontwikkeling zich in
de komende jaren, in het buitengebied van Boekel en Venhorst voltrekt en

welke financiële gevolgen dit zal hebben, m.n.op het totaalbedrag OZBwaarderingen en bijdragen?
Vraag: Biedt het nieuwe Omgevingsplan voor de burgers voldoende en
betaalbare mogelijkheden voor renovatie- en herbestemmingsmogelijkheden
van deze gebouwen en terreinen in het buitengebied?
Randweg: planning en voorbereiding van de aanleg van de Randweg zijn in volle
gang.
Vraag: Hoe vorderen de noodzakelijk grondaankopen en zijn er voldoende
mogelijkheden tot effectieve grondruil ? Zijn hierbij nog positieve of negatieve
financiële mee- of tegenvallers te verwachten?
Er wordt nu een proef gedaan met parkeren op het plein.
Vraag: Wanneer wordt deze proef geëvalueerd?
Veiligheid
Een veilige gemeente is erg belangrijk voor het CDA. Kinderen moeten veilig naar
school kunnen, ouderen moeten zich ’s avonds laat veilig voelen wanneer zij over
straat lopen. In de nieuwbouwwijken moeten inbrekers geen kans hebben. Dat kan
door maatregelen te treffen zoals handhaving, verlichting en preventie, maar zeker
ook goede contacten binnen de buurt. Dat willen we zoveel als mogelijk stimuleren.
We constateren dat de verlichting op De Donk niet/nauwelijks aanwezig is.
Dit zorgt voor een onveilig gevoel bij de inwoners.
Vraag: Hoe wil het college hierop acteren?
In de afgelopen jaren heeft het onderwerp ondermijnende criminaliteit steeds meer
aandacht gekregen. Het is ook voor gemeente Boekel belangrijk te weten wat er nu
precies in de gemeente speelt en in hoeverre de gemeente daar tegen is
opgewassen.
Vraag: Welke stappen zet de gemeente Boekel in de strijd tegen ondermijning
en georganiseerde criminaliteit? Zijn er signalen dat dit ook in de gemeente
Boekel plaatsvindt?
Vraag: Zijn er gevallen van radicalisering in de gemeente bekend? Welke
stappen zet het college om dit te bestrijden en/of te voorkomen?
Vraag: Heeft het College enige zicht op drugsgebruik en drugshandel in de
Gemeente Boekel ? Ziet het college noodzaak om pro-actiever contact te
leggen met de Drugstaskforce Brabant-Zeeland en met het Centrum voor
criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV)?
Vraag: Er zijn gemeentes waar camera systemen ingezet worden als middel
tot sneller opsporen bij incidenten. Hoe denkt het college hier over?
Voorzieningen en accommodaties
Het CDA is trots op de vele voorzieningen in onze gemeente. De verenigingen zijn
het sociale goud van onze gemeente en vormen het hart van de betrokken
gemeenschap zoals we die kennen
We zien een aantal investeringen bij (sport)verenigingen. Er is in het verleden tijdens
de discussies rondom het accommodatiebeleid ook sprake geweest van keuzes
rondom investeringen.
Vraag: Wil het college hier ook beleid op gaan ontwikkelen?

Er is bij de vaststelling van het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid een keuze
gemaakt om voor de bevordering van de leefbaarheid van Venhorst als kleine kern,
extra middelen te willen geven. Dit is middels een amendement vastgelegd.
Vraag: Wat is de status van de uitvoering van dit amendement?
Sociaal Domein
Het Brabants Dagblad noemt in een artikel op 25 september j.l. dat de kosten van
jeugdzorg hoger zijn uitgevallen dan destijds begroot bij de invoering van de WMO.
We vinden dat de GGD op de goede weg is qua kostenbeheersing. We
ondersteunen het college om kritisch te blijven ten aanzien van de GGD en de
kosten onder controle te houden.
Vraag: Hoe is dit in Boekel uitgevallen? Hoe willen we hier mee omgaan?
Uit recent onderzoek blijkt dat ondanks het aantrekken van de economie het aantal
mensen met problematische schulden nog steeds toeneemt en financiële problemen
bij schuldenaren verergeren, vooral als hierbij kinderen in hun ontwikkeling
achterstand oplopen. Recent is door het demissionaire kabinet nog besloten dat voor
projecten om armoede en schulden te bestrijden, ook de komende twee jaar 8
miljoen euro beschikbaar is.
Vraag: Heeft u enig in zicht in welke mate het armoede- en schuldenprobleem
ook aanwezig is in onze gemeente?
Binnen onze gemeente verdienen relatief veel inwoners hun inkomen als ZZP-er of
als zelfstandige ondernemer.
Vraag: Heeft u enig in zicht in welke mate binnen onze gemeente dit
armoede- en schuldenprobleem ook aanwezig is bij deze groep kostwinners?
Vraag: Hoe kunnen we deze mensen vinden en helpen?
Er liggen in 2018 grote uitdagingen voor onderwijs- en centrumvoorzieningen. In
2019 zal volgens planning een nieuw kindcentrum worden gerealiseerd.
Vraag: Hoe nauwkeurig is de stelpost voor het kind centrum (2,78mio Eur)?
Vraag: Welke verenigingen gaan mee naar de nieuwbouw kindcentrum?
Vraag: Wat doen we met het St Jan gebouw als de verenigingen daar dan
geen gebruik meer van maken en huur opzeggen?
We hebben als gemeente Boekel de opdracht om statushouders te huisvesten.
Het aantal statushouders dat naar Nederland komt is echter niet zo hoog als in
eerste instantie werd ingeschat. We hebben in voorgaande jaar wel besloten dat er
specifieke locaties worden ontwikkeld voor statushouders.
Vraag: Wat is hiervan de status per locatie?
In het sociaal domein zijn de werkzaamheden en activiteiten van het Dorpsteam en
Adviesraad Sociaal Domein van groot belang. Zij verdienen een bijzonder
compliment voor de manier waarop zij afgelopen jaren hun inbreng hebben geleverd
om de noodzakelijke zorg beter en op maat bij de behoeftige burger in te zetten.
Wat ons betreft kunnen we hiervoor wat extra financiële ruimte creëren.
Vraag: Is het college bereid om samen met de Adviesraad te evalueren in
hoeverre het huidige bekostigingssysteem nog wel voldoet of kan worden
gewijzigd?

De komende jaren neemt het aantal ouderen rap toe, waardoor ook in onze
gemeente de “grijze druk”zal toenemen. Wij dienen ons daar als lokale samenleving
tijdig en goed op voor te bereiden. Het zal zijn invloed doen laten gelden op aantal en
soort zorgbehoeftige enerzijds en omvang en vorm en kwaliteit van voorzieningen
anderzijds.
Door maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid zien we dat ouderen
langer thuis blijven wonen, met ondersteuning aan huis. Dit zal ertoe leiden dat in de
toekomst naar verwachting meer inwoners een beroep doen op WMO-voorzieningen.
We zien in begroting van de komende jaren, dat de WMO bedragen voor bv
huishoudelijke verzorging vrijwel stabiel blijven.
Vraag: Kan het college voor de komende jaren 2018-2030 een prognose
maken van toenemend gebruik van noodzakelijke voorzieningen als gevolg
van vergrijzing van onze bevolking in Boekel en welke financiële gevolgen dit
voor gemeente Boekel mogelijkerwijs kan hebben?
Het lijkt weer goed te gaan met de gemeenschapshuizen Nia Domo en De Horst. We
zien in 2017 toenemende activiteiten.
Vraag: Is het college hier mee eens?
Bij de nieuwe verhuur van Nia Domo werd vastgelegd dat er jaarlijks een
gebruikersoverleg zou plaatsvinden.
Vraag: Is er al een gebruikersoverleg geweest en wat waren daarvan de
bevindingen?
Vraag: Hoe is de bestuurlijke organisatie bij De Horst op dit moment ingevuld?
Is er nog steeds ambtelijke ondersteuning nodig en in welke mate ?
De verantwoording van de drie sociale domeinen in jaarrekening 2015 en 2016 was
volgens de accountant niet voldoende transparant om een volledige goedkeurende
verklaring af te kunnen geven, omdat noodzakelijke aanlevering van informatie door
o.a. de GR-centrumgemeenten nog niet mogelijk was.
Vraag: Is de noodzakelijke informatie inmiddels wel ontvangen en verwerkt en
kan in 2018 wél volledige transparantie worden verkregen t.a.v. WMO, de
Participatiewet en de Jeugdwet over 2017?
Grondbeleid en infrastructuur
Wil Boekel een groeigemeente blijven, dan betekent dit, dat we in 2018 in Boekel en
Venhorst een actieve grondpolitiek moeten gaan voeren. Alleen zo zorgen we ook in
de toekomst voor een vitale gemeente die ruimte kan bieden aan haar inwoners.
Vraag: Wanneer wordt de actieve grondpolitiek geconcretiseerd?
Vraag: In hoeverre is het mogelijk om gronden in eigendom al te ontwikkelen
(denk bv ook aan oud Gaia terrein in Venhorst of de vrije plekken in Boekel bij
de oude gymzaal en Regenboog in de toekomst)?
Vraag: We constateren dat we in de nabije toekomst fors moeten investeren
het aankopen van grond, willen we aan de toekomstige vraag kunnen voldoen.
Wat moeten we doen aan de overeenkomsten met het Ecodorp, om ervoor te
zorgen dat zij op dezelfde manier behandeld worden als de andere burgers in
Boekel bij het ontwikkelen van De Run?
De keuzes in Uden, Gemert, Erp en Zijtaart ten aanzien van verkeersontsluiting en bewegingen veranderen.

Vraag: Hoe denkt het college dat de randweg past in het regionaal
verkeersnetwerk? Is hiervoor een nieuwe verkeerstelling nodig?
Vraag: De Randweg gaat er concreet komen. Zijn alle grondaankopen
gedaan? Wat is de status?
Afgelopen raadsvergadering hebben we het centrumplan behandeld. Het CDA kwam
met het voorstel het terrein maagdelijk op te leveren en in te laten schrijven door
meerdere partijen en daar de burgers beter bij te betrekken.
Vraag: Hoe denkt het college dit alsnog mee te kunnen nemen in de kaders?
Ons bereikt het signaal dat er aanbod is gedaan om het gemeentehuis deels te
huren. Afgelopen jaar heeft het college positief gereageerd op vragen van het CDA
om een deel van het gemeentehuis te verhuren indien zich daar mogelijkheden voor
aandienen.
Vraag: Klopt dit en zo ja, wat is de status hiervan?
Vraag: Moeten we nog complexen vanuit het grondbedrijf afboeken? Zo ja
welke en tegen welke bedragen?
Overige (financiële) vragen:
Vraag: Is het mogelijk om bij investeringen in verlichting een energie
besparing te realiseren?
Vraag: Is het mogelijk een overzicht te krijgen van de afschrijven per
investering?
Vraag: Welke risico’s lopen we nog bij het invoeren van
vennootschapsbelasting voor de overheid?
Vraag: Wat is de status van Boekels Ven? Moeten we dit als gemeente niet
zelf gaan ontwikkelen?
Vraag: Wat is de status van de uitgifte van kavels op De Driedaagse? Kunnen
we dit alsnog bestemmen voor woningbouw indien de interesse achterblijft ten
opzichte van de verwachting?
Risico’s en weerstandscapaciteit
Het CDA ziet een aantal risico’s, die ook benoemd worden bij de berekening van de
weerstandscapaciteit. We begrijpen dat een aantal posten lastig in te schatten zijn
maar het valt wel op dat juist de risico’s met de grootste kans benoemd worden als
PM posten. Dit geeft een gevoel van onzekerheid bij de vraag of de gemeente
Boekel in de toekomst alle mogelijk risico’s het hoofd kan bieden.
Vraag: In de begroting wordt de financiële positie van de gemeente tegen de
algemene normwaarden afgezet. Wat zijn deze algemene normwaarden en
hoe zijn deze bepaald?
Volgens het CDA moeten we verschillende scenario’s ontwikkelen over de risico’s die
we lopen en de (grote) investeringen die we willen gaan doen met actieve
grondpolitiek en centrumontwikkeling.
Vraag: Is het mogelijk om zo’n financiële planning vertrouwelijk aan de raad te
geven? Hiermee zijn ook meteen de antwoorden voor de PM-posten duidelijk
in beeld en daarmee zijn de vragen rondom de weerstandscapaciteit ook
minder relevant geworden.
Vraag: Wat is de financiële consequentie als de boekwaarde gebouwen AD
verlaagd wordt (in dit geval is de WOZ waarde lager dan de boekwaarde).

LOG-claim provincie: sinds voorjaar 2016 is er vanuit de provincie geen constructief
tegenvoorstel gekomen en is er geen Brabant-breed kader ontwikkeld op basis
waarvan de LOG-claims worden afgewerkt. Het college wil andermaal inzetten op
constructief bestuurlijk overleg in najaar 2017.
Vraag: Heeft dit bestuurlijk overleg al plaatsgevonden en zo ja wat is daarvan
het resultaat?
Vraag: Op welke termijn wil het college bij onvoldoende resultaat, juridische
stappen gaan zetten?
Vraag: Is er m.b.t. de LOG-claim een relatie te leggen met Tielemans
Langstraat?
Ten slotte een compliment voor de begroting: deze is helder en prettig te lezen. Vorig
jaar is er een leesbare versie in het Boekels Weeblad gezet: komt deze dit jaar ook
weer?
We bedanken het college, de ambtenaren en de andere raadsfracties voor de
samenwerking in het afgelopen jaar. Het CDA wenst het college dan ook veel
wijsheid toe met de beantwoording van de vragen, mede namens de raads- en
commissieleden van CDA Boekel-Venhorst,
Namens het CDA Boekel-Venhorst,
Maria van den Broek, Harm de Bruin, Peter van Lankvelt en Marius Tielemans.

Boekel- Venhorst

Betreft: Begroting 2018.

Geacht college,
De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en
Productbegroting 2018.
Door de decentralisaties krijgen gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Vaak
missen kleine gemeenten voor deze taken voldoende bestuurskracht. Om deze taken op een
efficiënte manier uit te voeren zijn voor de VVD grotere gemeenten met een grotere bestuurskracht
en een krachtiger ambtenarenapparaat nodig. De VVD wil gemeenten van een zodanige omvang dat
ze hun taken ook goed kunnen uitvoeren. Vaak wordt in Boekel door het college de term REGIE
GEMEENTE gehanteerd. Hiermee wordt bedoeld dat taken niet meer door de gemeente zelf worden
geregeld, maar dat er veel taken geregeld worden door grotere verbanden. Met andere woorden alle
taken van een regie gemeente worden door grotere verbanden uitgevoerd. Is het dan niet beter om
zelf in een dergelijk groter verband te acteren? De schaal waarop we in onze maatschappij alles
regelen is niet meer de schaal van datgene wat we in Boekel doen. Denk bijvoorbeeld ook maar eens
aan alle gemeenschappelijke regelingen. We besturen deze gemeenschappelijke regelingen met 600
raadsleden. Dus 600 raadsleden lezen allemaal het zelfde document. In onze ogen een situatie die
niet goed is. De VVD wil in deze een kleine slagvaardige overheid, waar de beslissingen worden
genomen door degene die daartoe het beste in staat zijn.
Zoals in dit document staat is het belangrijk dat de begroting sluitend is. Maar nog belangrijker is dat
de hele financiële situatie van Boekel gezond is. Hiermee komen we meteen bij het probleem. Alleen
een sluitende begroting is niet voldoende. We gaan in de komende jaren óók afgerekend worden op
onze schuldenlast, het weerstandsvermogen en het risicoprofiel dat onze financiële huishouding
heeft. De gemeente Boekel heeft te veel schulden. Het afgelopen jaar zijn er veel bouwkavels
verkocht. Je zou dan denken dat de schuldenlast lager is geworden. Helaas is dit maar beperkt het
geval. De langlopende leningen zijn maar beperkt afgenomen, terwijl de voorraad bouwgrond
nagenoeg op is. Ook komt de gemeente al op zeer korte termijn voor grote uitgeven te staan. Denk
hier bijvoorbeeld aan uitgaven met betrekking tot randweg, zuidwand centrum, nieuwbouw
kindcentrum, een nieuw op te zetten actief grondbeleid, latente juridische claims omgevingsplan en
forse agrarische juridische claims. De gemeente Boekel is gewoon te duur voor haar inwoners. Dit
komt ook naar voren in het laatste onderzoek van COELO over de financiële gezondheid van de
gemeenten. Omdat we erg klein van aard zijn zal het ons inziens in de toekomst lastig worden een
concurerende gemeente te blijven in voorzieningen niveau ten opzichte van de grotere gemeenten
om ons heen. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van Meijerijstad.

Als VVD hebben we ook kennis genomen van de nieuwe “kengetallen” in de begroting die gaan over
de risico’s van onze financiële huishouding. Deze kengetallen geven duidelijk aan dat de gemeente
Boekel er niet zo best op staat. Er is nog veel werk te verrichten om deze kengetallen te verbeteren.

Wat de VVD betreft moeten de financiële prestaties van de gemeente Boekel fors verbeteren om de
zelfstandigheid op lange termijn te waarborgen. Wat ons betreft is dat met het huidige beleid niet
houdbaar. Zeker omdat we op het moment de burger al veel te veel belasten met het betalen van te
hoge belastingen.
Woonlasten
Wat betreft totale woonlasten behoren wij bij de duurste gemeente van 20 gemeenten om ons
heen. Het is zelf zo erg dat we de duurste gemeente zijn m.b.t. OZB voor woningen. 7 jaar geleden
toen wij begonnen met de VVD in Boekel behoorde we tot de goedkoopste gemeenten. 7 jaar
geleden waren we nog een van de goedkoopste van de 20 gemeenten om ons heen. Het gaat dus in
een rap tempo de verkeerde kant op. Een te kleine gemeente net als Boekel is niet goedkoop. Een
kleine gemeente net als Boekel is duur. Dit is ook te zien aan bijvoorbeeld betalingen die we doen
voor de bibliotheek. Boekel is een stuk duurder als Gemert-Bakel en Laarbeek. Kleinschaligheid is in
deze dus duur. In Boekel gaat per inwoner procentueel veel te veel geld naar het bestuursorgaan.
Een bestuursorgaan zoals in Boekel kan in de toekomst nooit door 10.000 inwoners betaald worden.
Wij vinden dat dit geld beter besteedt kan worden aan de inwoners van onze gemeente. Of verlaging
van de woonlasten. We moeten voorzichtig zijn met het extra belasten van de burger. Wanneer de
woonlasten extra verhoogd worden, dan betekend dit dat het wonen in Boekel minder interessant
is. Een nieuw actief grondbeleid zal er voor zorgen dat de bouwgrond in Boekel te duur wordt (t.o.v.
omliggende gemeenten). Een van de meest zorgelijke effecten voor wat betreft de VVD is dat
mogelijk hierdoor minder bouwkavels verkocht worden en dat ondernemers niet meer vanuit Boekel
willen ondernemen. Het wonen in Boekel is te duur t.o.v. de gemeenten om ons heen. VVD is tegen
een verhoging van de totale woonlasten, in welke vorm dan ook.

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

Regionale samenwerkingsverbanden
VVD Boekel Venhorst maakt zich grote zorgen over het aantal samenwerkingsverbanden. Onze
ervaring is dat de samenwerkingsverbanden zich kenmerkt als professioneel maar met een dubieus
democratisch gehalte. Qua professionaliteit denken we dat enkele van de samenwerkingsverbanden
net zo goed zonder onze inbreng uit de voeten kunnen en geprivatiseerd kunnen worden. Wij
twijfelen aan het democratische gehalte, omdat de besluitvorming over veel schijven gaat en
tijdsintensief is door de hoge complexiteit van de documentatie en vele betrokken gemeente- en
commissie leden in de diverse betrokken gemeenten. Voor VVD Boekel Venhorst is de toverdrank op.
In het belang van onze inwoners is ons voorstel om in gesprek te gaan met de omliggende
gemeenten om bijvoorbeeld de voor en nadelen van een ambtelijke fusie of samenvoeging te
bekijken, zodat effectiever personeel en huisvestingsruimte ingezet kan worden zonder dat dit ten
koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening voor onze inwoners.

Graag attenderen wij u op nog enkele openstaande vragen die in onze achterban aan de orde
kwamen. Deze kunt u vinden in de bijlage.
Bij deze willen wij de ambtenaren en het college danken voor de goede samenwerking in het
afgelopen jaar.
Mede namens alle achterbanleden en burgerleden van de VVD Boekel -Venhorst.
Fractie VVD Boekel,
Martijn Buijsse en Walter Manders.

Bijlage 1: vragen
1. Bent u het eens met ons dat de totale woonlasten in Boekel veel en veel te hoog?
2. Vindt u de verlaging van OZB met 10 % ook een verkiezingsstunt? (afgelopen 7 jaar is de OZB
met meer als 100 % verhoogd.)
3. Kent u het spreekwoord: een sigaar uit eigen doos?
4. Is het mogelijk om het komende jaar een onafhankelijke bezwarencommissie in te voeren? Is
het mogelijk om dit, zoals dat ook gedaan wordt met de bibliotheek, samen te doen met
Gemert-Bakel en Laarbeek?
5. Bent u het met ons eens dat geen structurele bezuinigingen kunnen plaats vinden in Boekel?
Zo ja, hoe ziet u dan een duurzame toekomst van de gemeente tegemoet? Zo nee, waarom
voert u deze dan niet uit?
6. Als je maar blijft roepen dat je zelfstandig wilt blijven dan moet je er ook voor zorgen dat de
woonlasten acceptabel blijven. Is het college bereidt om de woonlasten aan te passen naar
het gemiddelde van de ons omringende gemeenten? (Waarom moeten de burgers in Boekel
meer woonlasten betalen, terwijl het voorzieningen niveau in Boekel niet hoger is als in de
omringende gemeenten.)

7. Kan het college aangeven wat haar ambities zijn ten aanzien van de structurele risico’s die ze
accepteert in de begroting? Het gaat dan om de netto schulden quote, solvabiliteitsrisico’s,
grond exploitatie risico’s, de structurele exploitatieruimte en de belastingcapaciteit?
8. Is het mogelijk om een onderzoek te doen waarin de voor en nadelen van opschaling worden
onderzocht?
9. De hoge totale woonlasten moet er voor zorgen dat de gemeente Boekel meer VET OP DE
BOTTEN KRIJGT, het gevolg is dat de burger financiële ANOREXIA er voor terug krijgt. Vooral
voor gezinnen die het toch al zwaar hebben is dit natuurlijk onacceptabel. Is het college het
hier mee eens?
10. Jammer vinden wij het nog steeds dat u de niet direct verkoopbare gebouwen in eigendom
van de gemeente, in de stille reserves, en het niet calculeren van de grote risico’s met een
hoge impact, gebruikt om het weerstandsvermogen te berekenen. In onze ogen een
vertroebeling van de begroting. Is het mogelijk om deze niet direct verkoopbare gebouwen
uit het weerstandvermogen te halen, en de risico’s op een normale wijze t.o.v.
weerstandscapaciteit te calculeren?
11. Om een helder beeld te krijgen van de ambtelijke en bestuurlijke kosten in onze gemeente is
het verstandig om een onderzoek te doen naar de totale kosten van het bestuurlijk orgaan.
Je zult dan zien dat in procenten uitgedrukt de kosten van het bestuurlijk orgaan in Boekel
zwaar op de begroting drukken. Veel zwaarder dan bijvoorbeeld in de ons omringende
gemeenten. Wij willen dan ook het college vragen om een dergelijke berekening uit te
voeren?

