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Geacht college,
Op de eerste plaats willen wij u en de ambtenaren bedanken voor de begroting van 2017 met de
daaraan gekoppelde meerjarenbegroting 2018-2020.
Wij zijn tevreden over het gevoerde beleid en zoals we vorig jaar al hebben aangegeven zitten
we op de goede weg. De behaalde resultaten van het afgelopen jaar bevestigen dit. Met de
gekozen strategie moeten we door gaan.
Als Boekels Welzijn vinden wij het belangrijk dat er een beleid wordt gevoerd waarbij wij de
onderstaande uitgangspunten minimaal 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 2017 voldoet aan de bovenliggende
uitgangspunten en wij als Boekel Welzijn kunnen ons dan ook vinden in de begroting van
2017. Doorgaan op de ingeslagen richting in het belang van onze inwoners.
Wij hebben dan ook geen inhoudelijke vragen over de begroting 2017.
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 2018-2020
Deze nemen we ter kennisgeving aan.
Algemene beschouwingen/opmerkingen.
De zorgen die we vorig jaar hadden m.b.t. “ Nia Domo “ hebben we niet meer.
Wij zijn van mening dat we de juiste keuzes gemaakt hebben. Een keuze die we al jaren eerder
hadden moeten maken.
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“Boekels Ven” blijft een gebed zonder einde. Wij als Boekels Welzijn hebben weinig
vertrouwen in dat de huidige initiatiefnemers een plan kunnen presenteren wat voldoet aan het
beeld en kwaliteit wat wij als gemeente voor ogen hebben en bekend is bij de initiatief nemers.
Hoe lang moet het nog duren voordat wij onze medewerking opzeggen.?
Nieuwe initiatieven zoals “Bike & Bite” en “Mouthoeve” dragen onze goedkeuring en zijn
een aanwinst voor onze gemeente.
Een nieuwe uitdaging is het vaststellen van een algeheel omvattend accommodatie beleid,
waarbij alle facetten worden meegenomen. Doel hiervan is om te komen tot een rechtvaardige
verdeling van de middelen die we hiervoor beschikbaar willen stellen. Een rechtvaardig beleid
naar de verenigingen toe, waarbij elke vereniging op basis van gelijkheid wordt behandeld.
Maar tevens moet het systeem kunnen worden uitgelegd aan alle medeburgers die niet of heel
weinig gebruik maken van onze sportaccommodaties en/of andere accommodaties.
.
Grondbeleid.
We zijn zeer tevreden over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Het heeft inmiddels al
zijn vruchten afgeworpen.
De enigste zorgen die we hebben is de hoe we verder invulling gaan geven aan het project “De
Run”. De twijfels over de haalbaarheid van “Eco-Dorp” is bij Boekels Welzijn tot een laag
niveau gedaald. Het ontbreekt de initiatief nemer niet aan enthousiasme en plannen. Maar
over de daadwerkelijke realisatie daarvan binnen het gegeven tijdsschema hebben wij onze
twijfels, zoals velen met ons.
Omgevingsplan.
Na veel overleg met diverse groeperingen en belanghebbende gaan we ervan uit dat het
omgevingsplan in 2017 unaniem en met trots door de raad kan worden vastgesteld.
Ook hier lopen we weer voorop t.o.v. omliggende gemeenten.

Met vriendelijke groet,
Boekels Welzijn.
Jan van Duijnhoven
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