NOTULEN van de vergadering van de Raad van de gemeente
Boekel gehouden op 5 november 2015 om 16.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:
De heer P.M.J.H. Bos (vz),
Mevrouw M.R.P. Philipse, griffier.
De leden:
De heer A.M.G.M. van de Ven (DOP),
Mevrouw A.A.M. Heunks – van Uden (DOP),
De heer H.W.A. van Mierlo (DOP),
Mevrouw A.M.G. Brouwer (DOP), tot en met agendapunt 6
Mevrouw G. Vallee (DOP), vanaf agendapunt 7
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GVB),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
De heer A.P.B. van Lieshout (GVB),
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer M.J.A. Tielemans (CDA),
De heer W.J. Manders (VVD),
De heer M.R.G. Buijsse (VVD),
De heer J.M. van Duijnhoven (BW).
Voorts aanwezig:
De heer T.A.M. van de Loo, wethouder
De heer H.A.J. Willems, wethouder
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij, notuliste.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en hij heet iedereen van harte
welkom.

2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.

3. Spreekrecht voor burgers.
Er is niemand die gebruik wenst te maken van het spreekrecht.

4. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 2, te weten de heer Van de Ven, als eerste zijn stem uit
mogen brengen.
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5. Raadsvoorstel inzake onderzoek geloofsbrief en toelating tot de raad van het nieuw
benoemde lid G.L.C.W. Vallee-Jansen.
Vz
wijst de heer De Wit, mevrouw Van den Broek en de heer Buijsse aan om samen met de
griffier de geloofsbrief, van het toe te laten gemeenteraadslid, mevrouw Vallee-Jansen te
onderzoeken.
Vz

schorst de vergadering om 16.05 uur.

Vz

hervat de vergadering om 16.20 uur.

De heer De Wit spreekt namens de onderzoekscommissie en concludeert dat mevrouw ValleeJansen voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van de raad. De
onderzoekscommissie adviseert de gemeenteraad de geloofsbrief voor kennisgeving aan te
nemen en het te benoemen lid toe te laten tot gemeenteraad.
Vz

6. Afscheid van mevrouw A.M.G. Brouwer.
geeft aan dat hij als vz van de raad op 14 oktober 2015 een brief heeft ontvangen van
mevrouw Brouwer waarin zij haar ontslag indient als lid van de gemeenteraad. Mevrouw
Brouwer is sinds 27 maart 2014 lid van de gemeenteraad van Boekel. Voor de commissie
Bewonerszaken is zij officieel vervangend commissielid, maar in de praktijk was zij vast
commissielid. Daarnaast was zij lid van de commissie Proost en Troost. In september 2013
heeft zij de cursus gemeentepolitiek gevolgd. Anne-Marie is een bevlogen mensenmens die
vooral wat wil betekenen voor de inwoners van Boekel. Zij wilde zich sterk maken voor een
dementievriendelijke gemeente. Zij wilde niet zozeer iets betekenen voor de politiek, maar zij
wilde iets betekenen voor de burgers van Boekel. Als zij haar betoog hield en niet teveel op
details wilde ingaan, was haar uitspraak steevast “bladibla”. Hij bedankt haar voor haar
inbreng.

De heer Van de Ven spreekt namens de DOP. Hij geeft haar alle lof. Zij heeft de stof zich snel eigen
gemaakt en hij hoopt oprecht dat zij nog op de achtergrond beschikbaar zal blijven voor de
DOP.
Mevrouw Brouwer bedankt éénieder voor de prettige woorden. Zij heeft het raadswerk grotendeels
met veel plezier gedaan, maar op het moment dat je niet meer voor 100% raadslid wilt zijn,
moet je je plaats vacant stellen. Zij bedankt éénieder.
Vz

schorst de vergadering om 16.35 uur .

Vz

hervat de vergadering om 16.50 uur.

7. Beëdiging van mevrouw G.L.C.W. Vallee-Jansen
Mevrouw Vallee-Jansen legt de belofte af en wordt toegelaten tot de raad van de gemeente Boekel.
8. Raadsvoorstel tot vaststelling van de programma- en productbegroting 2016, alsmede
de meerjarenramingen 2017-2019.
DOP de reactie in tweede termijn is bijgevoegd. Zij geeft aan dat één vraag uit de eerste termijn niet
is beantwoord m.b.t. de bereikbaarheid van Venhorst. Deze vraag is “Wat is de visie van de
Venhorstse bevolking t.a.v. dorpsraad?”.
CDA de reactie in tweede termijn is bijgevoegd.
DOP vraagt het CDA of zij hun bezuinigingsvoorstel op personeel in 2016 denkt te kunnen
realiseren?
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CDA antwoordt dat zij op de lange termijn op personeel wil bezuinigen, maar zij wil
eerste horen wat de mogelijkheden zijn.
betreurt dat zaken die goedkoper worden voor de burgers genoemd worden in de begroting en
de zaken die duurder worden, worden niet genoemd. Volgens de VVD geeft DOP aan dat zij
in kunnen stemmen met een woonlastenstijging van maximaal 2,31%, maar volgens het Coelo
stijgen de woonlasten in Boekel met 7,2%. Het Coelo is onafhankelijk en verdient de voorkeur
boven het lijstje van de gemeente wat de DOP hanteert.
De situatie in Boekel is niet langer houdbaar en het is tijd dat er in de raad wordt gesproken
over herindeling. Boekel is de duurste gemeente in de omgeving en bovendien geeft het VNG
aan dat Boekel één van de zwakste gemeente is van Nederland.
reageert dat volgens de jaarrekening van 2009 de woonlasten van Boekel gelijk zijn met
omliggende gemeenten.
geeft aan dat het college tegen opschaling is en het college schermt met het Coelo rapport. Zij
vindt het erg zwak om een rapport uit 2012, waarin de periode 2002 t/m 20011 als basis is
genomen, de periode van voor de transities, te hanteren.
onderbreekt dat het hem pijn doet dat het college een verwijt wordt gemaakt over de
gedateerdheid van een lijstje, terwijl het VNG lijstje van de VVD ook gedateerd is.
Onderzoekers hebben tijd nodig om een dergelijk rapport te maken.
gaat verder dat in het Coelo rapport aan een professor wordt gevraagd of er dan maar niet
heringedeeld moet worden. De professor antwoordt dat kleine gemeente het om de één of
andere redenen niet meer redden. Door de voortdurende stroom decentralisaties, wordt
steeds meer van een gemeente geëist. Kleine en middelgrote gemeenten gaan vaak
samenwerkingsverbanden aan. Dit levert een onoverzichtelijk geheel op met een beperkte
democratische controle. Een alternatief voor samenwerking is herindeling.
onderbreekt VVD en geeft aan dat volgens de website www.waarstaatjegemeente.nl de lasten
per inwoner per gemeente worden weergegeven t.o.v. de gemiddelde woonlasten te weten
€3.239,- per inwoner. In Boekel bedragen de woonlasten €2.466,- per inwoner.
gaat verder dat een jaar, nadat het college hun rapport hebben verstuurd, het college opnieuw
een rapport stuurt waarin staat dat gemeenten koudwatervrees tonen bij herindeling. Het
artikel gaat overigens niet over de voor- en nadelen van herindeling, maar dat de overheid niet
de geplande 1 miljard aan bezuinigingen kan bewerkstelligen. Het is van belang dat er in
gemeenteland gezocht wordt naar een optimale schaal. VVD ziet een prachtige kans om als
Boekel samen met Uden en Landerd één gemeente te vormen, wat een prachtig woongebied
zou kunnen zijn, meer natuur en de economische kansen door de A50 as. Zij betreurt het dat
Boekel deze prachtige kans gaat missen. In Boekel wordt teveel geld uitgegeven aan het
college en aan het bestuur. De burgemeester in Boekel kost €275.000,- en beide wethouders
€395.000,-. Dit betekent €67,- per inwoner. In Uden kost het college €33,- per inwoner.
vraagt de VVD of zij heeft uitgerekend wat een opgeschaalde gemeente de burger gaat
kosten.
bevestigt dat zij een berekening heeft gemaakt op basis van de basissalarissen. In Boekel
kost het bestuur €19,66 per inwoner en in Uden €9,57 per inwoner.
vraagt nogmaals de VVD wat een opgeschaalde gemeente de burger gaat kosten. Niet alleen
moeten de kosten van de burgemeester en wethouders worden vergeleken, maar ook de
kosten van de gemeenteraadsleden.
reageert dat grote gemeenten grotere voorzieningen hebben, zoals stations en
hogesnelheidslijnen, dus een vergelijk op www.waarstaatjegemeente.nl geeft geen eerlijk
vergelijk.
vraagt VVD hoe zij tegen een gemeente aankijkt die geen wethouders meer heeft, maar enkel
een burgemeester die alle taakvelden in zijn portefeuille heeft. Indien iemand een priemende
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vraag heeft over het sociaal domein, zal er geen ruimte zijn voor een gesprek.
Bovendien is het niet alleen van belang naar de cijfers te kijken, maar ook naar de kwaliteit die
een gemeente levert.
heeft nooit aangegeven dat zij een gemeente wil zonder wethouders.
geeft aan dat er niet alleen een vergelijk met Uden gemaakt moet worden, maar ook met bijv.
het salaris van de burgemeester in Amsterdam. Deze burgemeester zal niet voor niets
werken.
vraagt de VVD of zij nog de gedachte heeft dat zij de raad kan overtuigen om mee te gaan in
opschaling c.q. het gesprek aan te gaan met andere gemeenten.
antwoordt dat de gemeenteraad een volksvertegenwoordiging is en de VVD is voorstander
van opschaling. Zij vindt het onverantwoord om op de huidige wijze door te gaan. Boekel staat
financieel op de rand van de afgrond.
vraagt wat de verantwoordelijkheid van de provinciale VVD is. Indien de provinciale VVD van
mening is dat Boekel opgeschaald moet worden, was Boekel lang geleden al geschrapt.
kan zich vinden in de begroting, maar zij hoopt dat het college lering heeft getrokken uit de
gang van zaken omtrent Nia Domo. Schutboom 1 is in 2010 aangekocht en is afgelopen week
verkocht voor €650.000,-. Naast de woning met grond is er ook 1,4 ha. verkocht. Zij vraagt of
de burgemeester zich bewust is van het genomen verlies van 1.1 tot 1.2 miljoen euro.
Waarom is de raad niet bij elkaar geroepen om te kijken wat er met deze bestemming moest
gebeuren. Uit navraag blijkt dat de koper naast de woning met de grond ook graag de 1,4 ha.
grond wilde kopen. Wat is de aanleiding geweest om het huis te verkopen met 1,4 ha. en een
verlies te pakken? Boekel heeft het geld zo hard nodig.
bedankt het college voor het beantwoorden van hun vragen in eerste termijn. Zij constateert
dat de ambities aansluiten op de financiële mogelijkheden van de gemeente Boekel. Het CDA
schrijft weliswaar in de media dat er plannen worden geproduceerd die niet passen bij de
Boekelse maat, maar GVB ziet dit heel anders. De gemeente werkt binnen de wetgeving en
maakt ze gebruik van die ruimte om de inwoners te dienen. Waar mogelijk zet het college en
de coalitie in op het zo regelarm mogelijk toepassen van de regelgeving. Zij herkent zich niet
in de door het CDA geuitte kritiek en zij wil graag weten wat zij precies suggereren. GVB is
geen voorstander van lastenverhoging, maar er zijn investeringen gedaan in het verleden en
heden met als doel de inwoners te faciliteren op het gebied van wonen, werken en leven.
Verschillende onderzoeken bevestigen dat lasten verlagen om je zelfstandigheid op te heffen
een schijnoplossing is. Indien men de lasten wil verlagen, zal men aan de knoppen moeten
draaien. Zij complimenteert het CDA met hun voorzet voor lastenverlaging. Uit de reactie van
het college blijkt dat het laaghangend fruit op is. Het CDA stelt een bezuiniging voor het
muziekonderwijs voor en GVB vraagt zich af waarom het CDA niet al publiekelijk kenbaar
heeft gemaakt wat hun voornemens zijn. GVB is benieuwd hoe betrokkenen reageren op dit
voorstel. Eveneens is zij benieuwd hoe betrokkenen reageren op de voorstellen van het CDA
om de toeristenbelasting te verhogen en het zorgsteunpunt Mennenhof op te heffen. Zij vraagt
of het CDA een beleidsvisie heeft gemaakt t.a.v. de opheffing van het zorgsteunpunt.
Eerder heeft de raad aangegeven dat er sprake zou kunnen zijn van onrechtvaardigheid,
indien er verborgen subsidies zijn in het accommodatiebeleid. CDA heeft een voorzet gedaan
voor het gelijk verdelen van enerzijds de huurbedragen en anderzijds het bijpassen met
subsidie. Indien het CDA haar voorzet serieus meent zou zij een berekening moeten maken
om het e.e.a. te kunnen onderzoeken. De septembercirculaire pakt gunstig uit, maar niet zo
gunstig dat een OZB verhoging voorkomen had kunnen worden. Bovendien bevat de
begroting een aantal onzekerheden in de vorm van PM posten, bijv. de structurele verhoging
die het basisteam jeugd en gezin vraagt. Onlangs heeft de raad de monitor van de Wmo
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ontvangen en er kan geconstateerd worden dat er ruimschoots binnen het budget is gebleven.
Zij vraagt of het resterende budget ingezet kan worden voor de dekking van die extra kosten
die gemoeid zijn bij dat Basisteam Jeugd en Gezin.
De bestuurlijke en ambtelijke organisatie.
Ondanks dat zij tevreden is over de aanpak, vraagt zij het college om toch nadrukkelijker te
communiceren met de inwoners dat deze stappen gezet worden over de toekomst van
Boekel.
Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Zij pleit al jaren voor een aansluiting op het openbaar vervoer, waarvan de buurtbus onderdeel
is. Zij reageert naar de DOP dat Venhorst geen dorpsraad heeft. Stichting Leefbaar Venhorst
is geen dorpsraad. Op dit moment is er een particulier initiatief vanuit zorgsteunpunt
Mennenhof dat faciliteert met vrijwilligers. Het is vreemd dat de gemeente Boekel steeds meer
afgesloten wordt van het openbaar vervoer.
Zij heeft een uitnodiging ontvangen van de Provincie om op 8 december a.s. de Statenleden
te ontmoeten en zij roept de raad op om hier naar toe te gaan en zij roept de raad op om zich
hard te maken voor aansluiting op het openbaar vervoer.
Zij vraagt het college wat de eventuele positieve effecten zijn als de randweg in 2018
gerealiseerd zal zijn i.p.v. 2017.
Verkeersveiligheid
Zij vraagt of het college op de hoogte is van de meldingen n.a.v. verkeersonveilige situaties.
Zij heeft haar zorg geuit over de verkeersveiligheid van de Voskuilenweg. Zij stelt voor om
eventueel een pad te realiseren, eventueel tijdelijk, over het grasveld richting het voetbalveld
waardoor fietsers sneller op het fietspad komen. Zij krijgt onveilige signalen over het fietspad
op de Statenweg. Het fietspad is minder verlicht, waardoor de paaltjes op het fietspad niet
goed zichtbaar zijn.
Economische ontwikkelingen
GVB is verheugd te vernemen dat er beweging is in de Centrumvisie. Zij is benieuwd naar het
uiteindelijke plan. Zij vraagt of er op dit moment belemmerende factoren zijn die op dit moment
het proces vertragen waar de raad een gunstige invloed op zou kunnen hebben.
BoekelNet
Zij geeft aan niet voldoende antwoord te hebben ontvangen over de financiële situatie van
BoekelNet. Zij ontvangt hier alsnog graag, mag ook na de begrotingsvergadering, een memo
van.
LOG claim
Sinds 2012 ligt er een claim bij de Provincie, waar juridische procedures over gaande zijn. Uit
de beantwoording wordt de indruk gewekt dat er nog geen claim ligt bij de Provincie. Zij
vraagt of er een claim ligt of niet en hoe hoog is deze claim en wat is op dit moment de
procedure en wanneer wordt hier uitsluitsel over verwacht.
Ruimtelijke Ordening
Zij complimenteert het college met de verkoopwijze van de bouwkavels en het geven van
kansen aan nieuwe initiatieven. Zij kan het college ondersteunen in het initiatief Natuurlijk
Gaia om hen een kans te geven om in 1 jaar hun plan uit te werken. Zij constateert in
Venhorst een nuchterheid als het gaat over de haalbaarheid van dit plan, maar zij verneemt
geen aversie tegen het plan. Zij uit echter wel haar zorg over de realisatie over het geheel. Zij
draagt uit dat het college niet mee moet werken als het plan enkel in fases gerealiseerd kan
worden.
Zij vraagt welke objecten de gemeente op dit moment in haar bezit heeft en hoe staat het met
de verkoop van deze objecten.
Educatie
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Zij ondersteunt het college om een integraal en zo breed mogelijk aanbod voor alle
doelgroepen te realiseren. Zij heeft het college opgeroepen om een verbinding te leggen met
de culturele agenda en ook samen te werken met andere doelgroepen. In de beantwoording
van het college wordt wederom gewezen naar de lokale educatieve agenda en hun partners,
waarbij de focus bij kinderen ligt. Niet alle doelgroepen worden hier bereikt. Zij roept het
college op om ook de ouderen hierbij te betrekken via de KBO of Volksuniversiteit.
Leefbaarheid
Op het gebied van de ontwikkelingen op sociaal gebied heeft Boekel de zaken nog niet
helemaal duidelijk. Dit geeft de kans dat er ook nieuwe vormen van dienstverlening bekeken
kunnen worden. Zij roept het college op om met de ambtenaren op welke wijze er aansluiting
gevonden kan worden bij het dorpsteam. Voor een gezin moet namelijk één plan worden
gemaakt. Zij attendeert het college op de wetswijziging aangaande het arbeidsrecht, Wet
Werk en Zekerheid. Deze wijziging heeft effect op de WW uitkeringen. Deze mensen zouden
nl. eerder in de bijstand terecht kunnen komen of deze mensen komen daarvoor juist niet in
aanmerking.
De 3 transities zouden naar verwachting de decentralisatie grote problemen geven bij
gemeente. Gelukkig is dit minder waar. De onrust komt meer door de effecten van de
wetgeving zelf, dan het niet georganiseerd kunnen zijn vanuit de gemeente. Zij is verheugd
dat Boekel samenwerkt met andere gemeenten. Er komt een evaluatie en zij hoort graag hoe
de gemeenteraad hierbij betrokken wordt. De eerste ervaring van het dorpsteam is positief,
maar zij heeft vernomen dat de wijkverpleegkundige gaat vertrekken en zij is benieuwd of hier
continuïteit aan gegeven gaat worden. Verder heeft zij gehoord dat de website samsam van
burenhulp van Vivaan gaat stoppen. Zij vraagt of het college hiervan op de hoogte is en wat
de reden is dat de site gaat stoppen.
Vz
Vz

schorst de vergadering om 18.00 uur.
heft de schorsing op om 19.30 uur.

Vz

geeft aan dat de DOP in haar tweede termijn heeft gevraagd om een garantie van een
maximale woonlastenstijging van 2,31%. Het CDA heeft een aantal bezuinigingsvoorstellen
gedaan en de vz wil de voorstellen vanavond niet één voor één behandelen, omdat de
voorstellen meer onderzoek vergen en sommige onderwerpen staan reeds in de planning om
behandeld te worden. Bovendien vragen sommige bezuinigingen ook om investeringen. Hij
vraagt de VVD om genomen besluitvorming te respecteren en vanuit democratische oogpunt
te omarmen. Indien een partij het niet eens is met de inhoud, ontslaat dat deze partij niet van
het fatsoen om toch vanuit dat gegeven verder te gaan. Afgelopen maandag was de heer
Rotmans aanwezig bij een G1000 bijeenkomst in Uden en hem is gevraagd te sturen in het
handen en voeten geven van de kanteling, die gaande is in de maatschappij, in een
“doedemocratie”. In de kanteling zijn de kenmerken van de toekomst: het moet decentraal,
bottom up, kleine netwerken, waarbij mensen en initiatieven centraal staan en besluitvorming
vloeiend en flexibel is en de lokale overheid ondersteunend en faciliterend is. Dit zijn nou juist
de kenmerken waar Boekel trots op is. Hij verzet zich niet tegen groot en zegt niet dat Boekel
zelfstandig moet blijven om het zelfstandig blijven. Het gaat erom of we nog steeds de
overheid zijn die de beste producten levert en voorzieningen realiseert, de beste inhoud
waarmaakt voor de inwoners van Boekel. Hij heeft vanavond geen bijdrage gehoord die hem
van mening verandert. Het pleidooi deed hem pijn, want hoeveel respect heeft men dan nog
voor, door de raad, genomen besluiten en wat is de angst om het op een andere manier te
doen. Hij geeft aan nog een pijn te hebben geleden vanavond. BW heeft hem gewezen op het
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feit dat hij procesbewaker is van het proces Nia Domo. Dit proces had beter bewaakt moeten
worden en hij geeft aan blij te zijn met de controlerende rol van de raad.
Wethouder Van de Loo benadrukt dat hij het betoog van de vz inzake zelfstandig Boekel ondersteunt
en hij gaat in op de diverse taakvelden van zijn portefeuille.
Openbaar Vervoer
Het college wil eveneens dat Boekel bereikbaar blijft. Echter de wereld verandert en er zal meer
gereden moeten worden op het resultaat. De verplichting ligt bij de concessiehouder. De vervoerders
moeten zorgen dat hun ritten rendabel zijn, terwijl in het verleden de Provincie financieel bijdroeg aan
het openbaar vervoer. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het niet lukken om de ritten op het huidige
niveau te houden. De buurtbus heeft aangegeven te gaan stoppen, omdat het niet meer rendabel is.
Er moet worden gezocht naar nieuwe invullingen.
Oud papier
Wethouder Van de Loo heeft de opdracht van de raad om de KBO mede te delen van 50% van de
opbrengst terug moet komen. Hij heeft een eerste gesprek reeds gevoerd en de KBO de opdracht
gegeven om samen na te denken over een nieuwe invulling en hoe er tot een beter resultaat kan
worden gekomen.
LOG
Het college heeft geprobeerd met de provincie tot een overeenstemming te komen. Tot nu toe is dit
niet gelukt en Boekel is vrij om dit juridisch te bevechten. De wethouder wil echter eerst een gesprek
voeren met de nieuwe gedeputeerde, voordat er een gang naar de rechter wordt gemaakt.
BoekelNet
Het college heeft besloten om de rentebetaling in te zetten om het glasvezelnet direct uit te kunnen
breiden in Boekel. De beslissing had via de raad gemoeten, maar het college vond dat deze
beslissing snel genomen moest worden. De toezichthouder heeft hierover de raad geïnformeerd. De
raad heeft de commissaris aangewezen, maar de commissaris heeft zitting op persoonlijke titel.
BW

geeft aan dat de raad weliswaar de commissaris heeft voorgedragen, maar de
aandeelhouders hebben de commissaris benoemd.

Grondbedrijf
De waarborgsom van Ecodorp is niet terug te vinden in de begroting. Deze som is gestort op een
tussenrekening en deze tussenrekening staat op de balans. Deze som gaat mogelijk nog terugvloeien
en daarom is deze som niet opgenomen in de exploitatie.
Overige bezittingen en vastgoed gemeente
Het college heeft de opdracht gekregen van de raad om het overtollig vastgoed ten gelde te maken.
Het college probeert het vastgoed tegen de marktprijs te verkopen en deze kan niet worden
vergeleken met de aankoopprijs, omdat er een aanzienlijke kapitaalsval is tussen 2007 en 2015.
Natuurlijk Gaia
De wethouder geeft aan verheugd te zijn dat de raad zich kan vinden in de ontwikkeling van Natuurlijk
Gaia.
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Schutboom
Schutboom is in 2007 aangekocht en hiervoor hebben diverse potentiële kopers zich aangemeld. Er
is uiteindelijk een koop gesloten met een ondernemer. De wethouder kan niet beamen dat het college
een verlies op deze verkoop heeft genomen, zoals BW beweert. De grond is nog niet in zijn geheel
verkocht en indien deze grond als extensieve woningbouw kan worden verkocht, zal de balans
uiteindelijk gelijk zijn.
BW

reageert dat het oorspronkelijke plan was om aan de Erpseweg 4 kavels te realiseren van
ieder 1000 tot 1500 m2, waarom is daarbij nog 1 ha. cadeau gegeven. Uit navraag is gebleken
dat de ondernemer meer grond wilde. De grond is in de schoot van de ondernemer geworpen.
Indien de 1 ha. verkocht was als bedrijventerrein, had deze grond 1 miljoen euro opgeleverd.
Er had veel meer rendement uit deze verkoop gehaald kunnen worden.

Wethouder Van de Loo antwoordt dat het oorspronkelijk de bedoeling was om er meer rendement uit
te halen, maar dat was op dit moment niet mogelijk. Het was echter niet mogelijk om van de
grond 4 bouwkavels te maken en het huidige woonhuis om te stoten, omdat het een
gemeentelijke monument betreft. Het plan daarna betrof het monument in standhouden en 2
bouwkavels te realiseren met een achterliggend bedrijventerrein. Van deze basis is iets
afgeweken. Het terrein aan de Erpseweg hoort bij de opstallen van de Schutboom 1 en het
agrarisch bedrijf wordt omgezet naar bedrijf. Hier komt geen bedrijventerrein in de categorie 1
of 2, maar kleinschalige bedrijvigheid. Het bod is veruit het hoogste bod wat de laatste jaren is
geboden. Het restant zal ontwikkeld worden naar extensieve woningbouw.
Centrumvisie
Wethouder Van de Loo geeft aan dat het college op dit moment met alle vastgoedeigenaren in
gesprek is om verbetering van het boodschappendorp te realiseren. Begin 2016 zal de raad hierover
verder worden geïnformeerd.
Randweg
De randweg heeft op dit moment geen effect op de begroting. Indien het proces verder is gevorderd,
zal er een herberekening worden gemaakt, welke middelen op welke moment nodig zijn.

Wethouder Willems
Transities
De belangrijkste opdracht voor 2016 zijn de transities t.a.v. wmo, jeugd en participatiewet. In 2014 is
het basisteam van start gegaan. Het basisteam jeugd en gezin is gefinancierd uit incidentele
middelen. De vraag is of het basisteam in 2016 hier ook mee gefinancierd kan worden en of het
basisteam voor jeugd en gezin structureel opgenomen gaat worden in de begroting.
Participatiewet
Optimisd is de uitvoerder van de participatiewet en er een verbinding met het wijkteam.
Samsam is een site voor vraag en aanbod. Het is mogelijk dat er geen aanbod is, omdat er ook geen
vraag is. Hij zegt toe uit te zoeken waarom Samsam stopt.
De eerste thema informatieavond in 2016 zal er een presentatie worden gegeven over de 3 transities.
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Accommodatiebeleid
De raad heeft een overzicht ontvangen van de baten en lasten m.b.t. de accommodaties van Boekel
en de raad is gevraagd om kaders aan het college aan te reiken om beleid te gaan maken.
Standhoudersplaatsen
In 2016 zal het beleid m.b.t. de standhouders opnieuw worden bezien en zal de raad haar mening
hier over kunnen geven.
VVD

vraagt om een schorsing om samen met het college overleg te voeren.

Vz
Vz

schorst de vergadering om 20.15 uur.
hervat de vergadering om 20.40 uur.

Vz
DOP

geeft aan dat hij voorzitter van de raad is, maar ook portefeuillehouder financiën.
heeft alle vertrouwen dat het college zal proberen de stijging van de OZB te maximeren op
€314.000,-. Zij vraagt het college nadrukkelijk om de WOZ- waarde in de gaten te houden.
Zij reageert naar het CDA, die aangeeft dat er verborgen subsidies in het accommodatiebeleid
zitten en wil werken naar een subsidieneutraal beleid voor verenigingen, of deze subsidies
onrechtmatig worden.
wil naar een eerlijke verdeling en vergoeding voor de accommodaties. De verenigingen moet
vooraf inzicht worden gegeven om hen bewust te laten worden van de kosten en te bewegen
naar een reële prijs.
kan zich niet vinden in het bezuinigingsvoorstel van het CDA op onderhoud van groen en
bermen. Het onderhoud heeft reeds een beoordeling van een 6-. Afgezien van het feit of DOP
het eens is met het personeelsbezuinigingsvoorstel van CDA, vraagt zij zich af of deze
bezuiniging inderdaad leidt tot een sluitende begroting, omdat het een stelpost betreft.
merkt op dat het college snijden in de organisatie niet verantwoord vindt en het biedt ook geen
soelaas voor de begroting 2019.
vraagt of het mogelijk is om een begroting te kunnen sluiten op basis van stelposten.
antwoordt dat de Provincie hier niet mee akkoord gaat.
reageert dat zij de stelposten niet nodig heeft om de begroting sluitend te kunnen maken.
stemt in met het raadsbesluit.
neemt genoegen met het pleidooi van de wethouder inzake Schutboom 1, ondanks dat BW
een andere mening is toegedaan.
Het bezuinigen op ambtenaren vindt zij te kort door de bocht. Het enige bezuinigingsvoorstel
van het CDA waar zij in mee kan gaan is het voorstel t.a.v. de muziekschool, maar zij acht
deze bezuiniging niet noodzakelijk. Zij kan akkoord gaan met de begroting.
stelt voor om de OZB tarieven in januari februari vast te stellen, omdat dat de WOZ waarden
zijn vastgesteld.
antwoordt dat dit juridisch niet mogelijk is.
geeft aan dat het hen te ver gaat om zonder onderbouwing een bezuinigingsvoorstel van CDA
goed te keuren. Bovendien zullen verschillende zaken in de loop van de tijd nog aan de raad
worden voorgelegd. Zij kan instemmen met het raadsbesluit.
heeft nog geen antwoord ontvangen m.b.t. het Fonds Bovenwijks. Zij wil graag weten wat de
stand van zaken is.

CDA
DOP

Vz
DOP
Vz
CDA
DOP
BW

GVB
Vz
GVB
CDA
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Wethouder Van de Loo reageert dat in december de grondprijzen en de daarbij
behorende tarieven aan de raad zullen worden voorgelegd. Gaia en Ecodorpe zijn geen
particuliere initiatieven, omdat zij niet bouwen op eigen grond en zij betalen dus ook niet aan
het Fonds Bovenwijks. Ecodorp is een exploitatie binnen het grondbedrijf. Aan het Fonds
Bovenwijks zijn zaken gecommitteerd en men kan dus niet zomaar een ander doel aan het
geld toeschrijven. Bovendien gaat het niet over de verkoop van eigen kavels en is het dus niet
mogelijk om inzicht te geven in de opbrengsten.
CDA reageert dat het in het verleden wel mogelijk was om een doel toe te kennen aan het fonds
Bovenwijks. CDA vraagt om hoeveel geld het gaat m.b.t. het Fonds Bovenwijks.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat op dit moment niet bekend is welke particuliere initiatieven er
gaan komen en hij kan dus niet aangeven om hoeveel geld het gaat. Het betreft het aantal m2
grond vermenigvuldigd met het bedrag wat bepaald is voor het Fonds Bovenwijks.
CDA betreurt dat er een excuus is gemaakt m.b.t. BoekelNet. Zij roep BoekelNet op om in de
informatieverstrekking transparant te zijn. Op hun voorstel m.b.t. het accommodatiebeleid
heeft zij enkel een reactie ontvangen van de DOP. Zij vraagt hoe het verdere proces zal
verlopen.
Vz
antwoordt dat het accommodatiebeleid is geagendeerd voor het presidium.
CDA geeft aan dat voor het CDA zelfstandigheid evenmin een doel op zich is. Het doel is het
welbevinden voor de burgers te behouden.
VVD reageert naar DOP, die aangeeft dat de maximale woonlastenstijging 2,31 % mag zijn, dat in
2015 de woonlasten € 776,- bedragen en in 2016 € 822,-. De woonlastenverhoging is dus niet
2.31%, maar 7.2%. Zij reageert naar DOP dat de Provincie aangeeft dat door decentralisaties
gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden krijgen. Vaak missen kleine
gemeenten bestuurskracht. Om die taken efficiënt uit te voeren zijn volgens de VVD grotere
gemeenten, grotere bestuurskracht en een groter ambtenarenapparaat nodig.
DOP onderbreekt dat de VVD haar verkeerd begrepen heeft. De provincie controleert de
begrotingen van gemeenten en daar blijkt niet uit dat met Boekel de vloer aangeveegd wordt.
Bovendien zou het de VVD sieren, indien zij eens zou gaan luisteren naar de woorden van de
heer Rotmans en naar alle grootschalige samenwerkingsverbanden die faliekant misgaan.
VVD is voorstander van gemeenten met een dusdanige omvang dat ze zaken goed kunnen
uitvoeren. Zij is voorstander van gemeenteherindelingen die door gemeenten zelf worden
geïnitieerd, maar het is goed dat in sommige gevallen de provincie het initiatief neemt. Zij
reageert naar GVB dat de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in Boekel €822,bedragen, terwijl de gemiddelde woonlasten in Nederland €709,- bedragen. Zij betreurt het dat
er niet wordt ingegaan op de bezuinigingsvoorstellen van het CDA. De voorgesteld OZB
verhoging vindt zij onverantwoord. Zij dient een motie in, waarbij zij het college oproept om
aan gesprekken in de regio deel te nemen over herindeling.
Vz
stelt voor de vergadering te schorsen, zodat de VVD de motie op papier kan zetten.
Vz
Vz

schorst de vergadering om 21.15 uur.
hervat de vergadering om 21.20 uur.

VVD

dient de motie in en zij leest deze voor.
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DOP

reageert op de motie dat DOP regelmatig de zelfstandigheid van Boekel op de agenda heeft
staan bij achterbanvergaderingen. DOP is nog steeds voorstander van de zelfstandigheid van
Boekel.
GVB kan de motie niet ondersteunen, omdat zij vindt dat een dergelijk proces democratisch
geïnitieerd dient te worden vanuit de burgers. Zij vindt niet dat het initiatief vanuit de raad moet
gaan.
CDA heeft eveneens in de achterban overleg gehad. Zij is voorstander van de dialoog, maar zij
vindt het te ver gaan om m.b.t. fusering gesprekken aan te gaan.
BW
tegen de motie.
VVD wilde enkel kijken naar de voor- en nadelen.
Vz
concludeert dat de motie verworpen is met 13 tegen en 2 voor.
Vz
brengt het raadsbesluit in stemming en concludeert en DOP, GVB en BW akkoord gaan met
het raadsbesluit. CDA stemt tegen met stemverklaring, dat zij de door hen gedan
bezuinigingsvoorstellen, gemiste kansen vindt. VVD stemt tegen, met stemverklaring, dat een
OZB verhoging volgens hen niet had gehoeven.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van Burgemeester en
Wethouders, waarbij de leden Tielemans, Van Lankvelt, De Bruin, Van den Broek,
Buijsse en Manders worden geacht tegen te hebben gestemd.
9.
Rondvraag.
De heer Van de Ven bedankt alle vrijwilligers van Nia Domo voor hun inzet.
Vz
vult aan dat de vrijwilligers ook bedankt worden namens het college.
De heer Tielemans neemt de complimenten aan van de heer Van de Ven namens het
stichtingsbestuur Nia Domo.
Mevrouw Van den Broek geeft aan dat Ecodorp gefaseerd aangekocht kan worden. Dit is niet
conform het raadsbesluit.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat de aankoop mogelijk is in 2 fasen.
De heer De Wit complimenteert de gemeente Boekel met de nieuwe website. Deze is veel
overzichtelijker en gebruiksvriendelijker.
10.
Sluiting.
De vz sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed om 21.25 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel gehouden op 10
december 2015.
De griffier,

De voorzitter,

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos

Raadsvergadering 5 november 2015 / 12

Raadsvergadering 5 november 2015 / 13

Raadsvergadering 5 november 2015 / 14

Raadsvergadering begroting 5-11-2015
Het CDA dankt college en alle ambtelijke ondersteuning voor het presenteren van deze begroting en
het beantwoorden van onze vragen in eerste termijn.
Doelstelling moet zijn een sluitende begroting, liefst al in 2016, en in ieder geval in 2019. Het blijft
een moeilijke opdracht, waarbij we met de meest maximale inzet, moeten blijven zoeken naar
acceptabele mogelijkheden.
Het CDA is van mening dat het college hierop te weinig heeft ingezet. Met meer daadkracht en
creativiteit, kan meer worden bereikt. Bezuinigingen zijn niet automatisch een verschraling van het
voorzieningenniveau. Omvormingen binnen de systemen van organiseren kunnen wel degelijk wat
opleveren.
Dat vraagt uiteraard wel enige daadkracht en creativiteit en zeker veel overleg met de betrokken
organisaties/belanghebbenden.
Het CDA kan de OZB-verhoging van 10 % in 2016 NIET ondersteunen,
Wij hebben vorig jaar al duidelijk aangegeven dat wij geen noodzaak zien tot de gestelde OZB
verhogingen van 10% en 5% in 2016 en 2017. en het college toen al opgeroepen om daartoe met
verdere voorstellen te komen. Helaas is het college niet verder gekomen dan een voortzetting van de
voorstellen van vorig jaar.
Wanneer je met slechts een eenzijdige draai aan de OZB-knop, jezelf beperkt, tot slechts handhaving
van het huidige voorzieningen niveau, leidt dat op termijn altijd tot achteruitgang. En daar maken wij
als CDA ons ernstige zorgen over ( en dat niet uit oogpunt van gespeelde of misplaatste partij
politiek), omdat dit ons ( als kleine gemeente) op termijn kwetsbaar maakt. Kwetsbaar in de zin van
mogelijkheden t.a.v. onze zelfstandigheid.
Kwetsbaar in onze relatie t.o.v. onze buurgemeenten en samenwerkingsverbanden ( maw dat onze
positie ten opzichte van de buurgemeenten/samenwerkingsverbanden steeds zwakker wordt.)
Onze CDA-kaders gaan uit van verbondenheid.
Een sluitende begroting en een eerlijke lastendruk voor onze inwoners, moet in lijn zijn met een
reëel voorzieningenniveau. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen in een goede /veilige
omgeving kunnen opgroeien/studeren, en onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen
blijven wonen, werken en samen ( zo mogelijk onbezorgd) genieten van het leven. Verenigingen en
vrijwilligers spelen daarbij een belangrijke rol
Het CDA pleit daarbij uit te gaan van een duurzame leefomgeving, en onnodige verspilling
t.a.v.energie. ( in de meest brede zin van het woord ).
Het CDA ziet een duidelijke relatie tussen vereenvoudiging regelgeving en behoud van
gewenst voorzieningenniveau.
De Boekelse burger wil graag zien wat hij voor zijn bijdrage terugkrijgt. Een vergelijk met andere
gemeenten is er niet. Wat we wel weten is dat met deze coalitie, het aantal visies, plannen en
beleidsnotities schrikbarend toeneemt. Wenst de Boekelse burger daarvoor een OZB verhoging ??
Nee toch !!! En het hoeft ook niet.
Kies de ruimte voor een actieve inzet daar waar nodig en blijf passief daar waar het kan. Daar waar
we gebruik kunnen maken van bovenlokale regelgeving ( bv omgevingsplan) doen we er verstandig
aan deze te volgen en daar waar dat niet nodig is (bv. een reëel voorzieningenniveau) kan Boekel
juist een eigen invulling geven.
Het CDA Boekel-Venhorst maakt zich grote zorgen of de zelfstandigheid van Boekel nog
levensvatbaar is als we op deze voet doorgaan.
Er is juist een financieel gezonde basis nodig. Wij zien mogelijkheden om zonder extra OZB
verhoging een reëel sluitende begroting te bewerkstelligen. Voorwaarde is dan dat keuzes gemaakt
worden.
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Onze voorzitter / burgemeester heeft in eerdere betogen ons allen opgeroepen om
daarin samen te werken en over eigen heilige huisjes heen te denken, oppositie EN
ook coalitie !!!
Alleen financiële onafhankelijkheid kan basis zijn voor een gemeentelijke
zelfstandigheid. Alleen dan kan het CDA de nieuwe strategische visie 2016 met
vertrouwen tegemoet zien.
Het CDA heeft in 1e termijn al een aantal creatieve voorstellen gedaan ten bate van de begroting
2016-2019, en ziet na beantwoording door college nog voldoende mogelijkheden, om de 10 % OZBverhoging te voorkomen.
Het is aan het college en de andere partijen om daarin creatief met ons mee te denken.
Het CDA zal zich nu in 2e termijn beperken tot de meest belangrijke aandachtspunten , vragen
en voorstellen:
Vragen:
1) Strategische visie 2016 Zelfstandigheid van onze gemeente is onlosmakelijk verbonden met
financiële kaders en mogelijkheden. College werkt aan een vernieuwde Strategische visie, welke in
voorjaar 2016 zal worden besproken en vastgesteld.
Het CDA wil in de Strategische Visie graag ruime aandacht voor de financiële paragraaf en deze
betrekken bij de besluitvorming.
2) Nieuw voorzieningen-accommodatiebeleid: College heeft de raad 22-9-2015 geïnformeerd
middels een overzicht van gemeentelijke accommodatie voorzieningen en bijbehorende
kapitaalslasten. CDA vraagt waarom college zelf niet toegekomen is .aan voorgestelde kaders ,
t.a.v. een reëel en eerlijk accommodatiebeleid, maar daarin juist de raad vraagt om met voorstellen
en ideeën te komen.
Het CDA wil graag daartoe bijdragen om tot gestelde kaders te komen, en zal daartoe voortstellen
doen, ter realisatie in 2018 .
In eerste aanleg (2016) aan de voorkant nieuwe huurbedragen vaststellen voor gebruik van de
accommodaties, in relatie tot de reële kosten van de accommodatie, en gelijktijdig mogelijke
huurstijgingen aan de achterzijde voorlopig compenseren met subsidiering op basis van huidige
bijdrage in de kosten van de accommodatie. MAW: maak eerst aan gebruikers inzichtelijk hoe de
situatie voor hen is.
Daarna ( vanaf 2017-2018 ) in overleg met de gebruikers en daarna bijstelling van
huurbedragen/subsidies op basis van nieuwe toerekeningsystematiek waarbij van de gebruiker een
reële bijdrage wordt gevraagd in verhouding tot de kosten.
Hierbij rekening houdende met de mogelijke invloed van de BTW-component miv 1-1-2016
3) Buurtbus Venhorst en leerlingenvervoer en weekend-avondbus Het CDA is van mening dat
bezuinigingen niet per definitie hoeven te leiden tot verschraling of afschaffing van de voorziening.
Met nieuwe initiatieven, kunnen vernieuwde vormen van vervoer ontstaan. Wijsheid is deze op de
juiste wijze te stimuleren en ondersteunen.
Hierbij kunnen bv particuliere initiatieven vanuit de gemeenschap ondersteunt worden om een kleine
basisinvestering ( bv bus ) ( zie vergelijkbaar winkel Venhorst) mogelijk te maken, waarbij oprichting
van een stichting/vereniging deze privaatrechtelijk voortzet met bv vrijwilligers/ouders . Of centrale
opstappunten creëren, ter besparing van kosten. Een oproep aan het college om daar creatief en
daadkrachtig aan de slag te gaan,want daar liggen wel mogelijkheden.
4) Centrumvisie : De Leefbaarheid van kernen worden voor een belangrijk deel bepaalt door
aanwezige voorzieningen en het niveau ervan. Het is belangrijk dat we steeds actueel kunnen kijken
naar de situatie en verloop ervan, zodat preventief actie kan worden ondernomen, ter verbetering van
onze kernen. College zal begin 2016 komen met een vernieuwde centrumvisie. Het CDA ziet deze
dan ook met belangstelling tegemoet.
5) Boekelnet: i.v.m. investeringen in het glasvezelnetwerk vanwege nieuwbouwplannen is een
verzoek door het college gehonoreerd van BoekelNet, om af te zien van rentebetaling in 2014 en dit
bedrag ad € 65.000,00 toe te voegen aan de verstrekte lening.
Het CDA is van mening dat toekenning van een extra lening via de gemeenteraad moet, zeker ook
gezien de risico’s die de gemeente hierin reeds loopt. Waarom zijn we hier niet van op de hoogte
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gebracht? Wat is de rol van toezichthouder en commissaris. Waarom is door de
gemeenteraad nog geen rapportage ontvangen ? Brengen deze nog extra kosten met
zich mee ?
6) Nieuwe zorgtaken efficiënt uitvoeren. We weten alleen dat de bijdrage vanuit het
Rijk in 2016 voor de uitvoering van de 3 transities in totaal € 4,6 mln bedraagt.
Blijven we binnen budget?
Het CDA wil hierbij haar zorg uitspreken t.a.v. de financiële ruimte voor de komende jaren en risico’s
op langere termijn voor onze gemeente.
Er liggen een aantal risico’s die beter belicht mogen worden. Er moet steeds opnieuw kritisch (
positief) gekeken worden naar mogelijke kwetsbaarheden t.a.v. onze solvabiliteit. Het is goed om
deze risico’s met extra aandacht te monitoren.
De voorliggende begroting geeft daartoe onvoldoende handvaten. Het CDA ziet daar graag meer
inzicht in data gegevens ( zodat vergelijking in tijd en regiogemeenten mogelijk is)
7) KBO Boekel en Venhorst: ophalen oud papier. Verschil Gemeente Garantieprijs en Gemeente
Dagprijs. Vanaf 2016 was in de begroting een flinke besparing van € 10.000,00 ingeboekt. Waarom
is de communicatie met beide KBO’s zo laat door wethouder opgepakt, waardoor raadsbesluit risico
loopt ?
Is zelf ophalen door KBO Venhorst ( en Boekel) een optie en in hoeverre door college overwogen?
Zijn er voor 2016 e.v.nog mogelijkheden tav een reële bijstelling van de Gemeentelijke Garantieprijs
tov de dagprijs voor oud ;papier ?
8) ECO-dorp: V.w.b. raadsbesluit Ecodorp:
De coöperatie betaald tevens een waarborgsom van in totaal €50.000 (jaarlijks € 10.000) ter
afdekking van het risico dat het terrein door de gemeente in de oorspronkelijke staat teruggebracht
moet worden.
*) de storting van jaarlijks € 10.000,00 ( fondsvoming ?? ) waar kunnen we deze terugvinden in de
begroting ?
Bovenstaande leidt tot onderstaand CDA voorstel aan de raad en college: En nogmals, het is
aan het college en de andere partijen om daarin creatief met ons mee te denken.
Bij de afwegingen die moeten worden gemaakt, daarbij 2 aspecten betrekken welke van belang
zijn:
*) vergelijking ( voor zover mogelijk) met vergelijkbare collega-regio-buurgemeenten
*) mogelijkheden van bezuinigingen binnen onze eigen begroting
Deze zal worden uitgereikt.
Benoemen:
1) Agrifood Capital: deelname in deze samenwerking van ondernemers, overheden en onderwijs in
concrete projecten en programma’s met een gezamenlijke ambitie: in 2020 is Noordoost-Brabant
topregio in agrifood. Toch graag over 2 jaar de Boekelse inbreng van € 3,00 per inwoner evalueren en
mogelijkerwijs beperken of stoppen.
2) Markt-standplaatsen:
De dinsdagochtend markt heeft voor de gemeenschap van Boekel een bijzondere functie en de
standhouders dragen daar voldoende aan bij. Het CDA ziet daarentegen mogelijkheden om de
bijdragen voor standplaatsen buiten de reguliere dinsdag markt wel te verhogen.
3) Fonds bovenwijks: In december 2014 is in raadsbesluit besloten tot vaststelling grondprijzen,
waarbij ook de vorming van een Fonds Bovenwijks is betrokken ( € 10,00 per m2 uitgeefbaar. Wat is
t.a.v. deze fonds Bovenwijks de actuele situatie?
4) Gemeentelijke Bijdrage aan Mennehof is gebaseerd op een raadsbesluit van 2011 CDA wil
deze graag opnieuw beoordelen en aan de raad voorleggen in hoeverre deze voorziening kan
worden ondergebracht bij De Horst ?
*) De Horst : Exploitatie de Horst : meer inkomsten initiëren en De Horst vernieuwd onderbrengen in
het nieuwe accommodatiebeleid.
5) In hoeverre is procentuele bijdrage van onze amtelijke overhead boven de algemene
geldende norm ? Het CDA is van mening dat in Boekel hierop op termijn, gekort kan worden en wil
graag inzage in situatie.
6) idem m.b.t. de organisatie van en bijdrage aan de bibliotheek De Lage Beemden
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-

Bezuinigingen: CDA voorstel 2e termijn
- Regels vereenvoudigen:
- Toerisme ondersteuning ambtenaren:
- Overhead kosten besparen secr./griffie:
- Toeristenbelasting 1,00->1,25 (Gemert)
Markt standplaatsen (niet weekmarkt)
5k
Fonds bovenwijks 10 (?)->25Eur/m2
150k
Juridische ondersteuning
5k
Leerlingenvervoer uitvoeren zoals in VEG
25k
Muziekscholen
10k
Boom/groen/berm verzorging
90k
Beheerplan openbare verlichting taakstelling 6k
Bibliotheek (nu 180k), efficiënt werken
20k
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kEur
100k
25k
120k
5k

FTE
1,0
0,5
2,0
Kindcentrum

