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BEANTWOORDING ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2017
Inleiding
Wij danken u voor de bijdragen en reacties op de gemeentebegroting 2017. De besluitvorming van uw
raad bij de voorjaarsnota op 7 juli 2016 heeft ten grondslag gelegen aan de opstelling van de
begroting 2017 – 2020.

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 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
Voorzieningen en accommodaties
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat bij onderhoud gebouwen de verhouding tussen incidentele kleine
kosten (< € 10.000) en investeringen zijn.
De verhouding tussen het totaal van de geraamde bedragen voor incidentele kleine
kosten en de geraamde bedragen voor investeringen is gemiddeld genomen over de
komende vijf jaar cira 3 staat tot 1.

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

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 4.

Gevraagd wordt of het college het eens is met de stelling “Ook al verdwijnt de
gemeente Boekel, de gemeenschappen Boekel, Venhorst en Huize Padua zullen altijd
blijven bestaan”.
Net zoals wij vorig jaar op deze vraag hebben geantwoord, ziet het college de
zelfstandigheid van de gemeente Boekel niet als doel maar als middel om de
Boekelse burger zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. De gemeente Boekel is niet
gelijk te stellen aan de gemeenschappen Boekel, Venhorst en Huize Padua, maar is
daar wel nauw mee verbonden. Voor het college is het geen vraag of het verdwijnen
van de gemeente Boekel een negatief effect zal hebben op de leefbaarheid in deze
gemeenschappen. Het eventueel opgaan in een groter geheel zal zeker negatieve
invloed hebben op de mate waarin nog geïnvesteerd wordt in deze gemeenschappen.
Het college hanteert daarom dan ook de volgende stelling: “Zolang de gemeente
Boekel blijft bestaan zal het met de Boekelse burger zeker beter blijven gaan”.

Toerisme
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 4.

Gevraagd wordt of het mogelijk is een onderzoek te doen naar de voor- en nadelen
van opschaling.
Een dergelijk onderzoek is mogelijk, maar wordt door het college als overbodig
beschouwd. In de strategische visie 2030 wordt een korte samenvatting gegeven van
de diverse onderzoeken op dit vlak. De conclusies spreken voor zich. Verder
verwijzen wij naar het antwoord op dezelfde vraag die u bij de begroting 2016 hebt
gesteld.

Stelling over gemeenschappen
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 2.

Gevraagd wordt hoe het college de dalende OZB-opbrengsten verantwoord ten
opzichte van de kosten die gepaard gaan met de realisatie van de PM-posten.
De meeste onderwerpen, zoals het kindcentrum, zijn reeds in de begroting verwerkt.
Omdat wij niet weten of de diverse PM-posten kosten voor de gemeente met zich mee
brengen, en indien dat wel het geval is hoeveel daar eventueel mee gemoeid is, kan
op voorhand niet aangegeven worden welke gevolgen deze posten hebben voor de
begroting. Bovendien is er geen directe relatie tussen de PM-posten en de OZBopbrengsten.

Onderzoek opschaling
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 4.

blz. 2.

Gevraagd wordt of het college de constatering herkent dat door het beperken van de
programma’s in de begroting de doelstellingen uit het voormalige programma toerisme
en recreatie niet meer geborgd worden. En of het college een suggestie heeft die wel
te borgen. Verder wordt gevraagd of dit begrotingstechnische gevolgen heeft.
De begroting is een financiële vertaling van het coalitieprogramma en het
collegeprogramma. Periodiek wordt dat programma gescreend op voortgang. Ook op
de genoemde onderdelen. De andere indeling van de begroting heeft
begrotingstechnisch geen gevolgen.
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Verbonden partijen
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het college de verbonden partijen in begroting 2018 willen
aanpassen / aanvullen met de betrokken partijen.
Het college zal deze suggestie meenemen in de begroting 2018.

Portefeuilleverdeling
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 3.

Gevraagd wordt wat de extra uitgave voor het integraal onderhoudsbestek is wegens
het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen. Wat het huidige budget is en wat we
kunnen doen om hierop te besparen.
De extra uitgaven door het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen bij bestrijding
van onkruid in verhardingen worden geschat op € 15.000 per jaar. Dit is echter zeer
afhankelijk van de groei omstandigheden. Het nieuwe budget voor
onkruidbehandeling op verhardingen is opgenomen in het totale onderhoud
buitenruimte van € 314.000 en bedraagt circa € 35.000,-- . Daarmee is de
kostenstijging op dat onderdeel substantieel. Bezuinigen op deze post is in onze ogen
alleen mogelijk door het accepteren van meer onkruid in de verhardingen.

Buitengebied en openbare ruimte
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 2.

Waar vinden we de statushouders in het programmaplan?
Programma E – Sociaal domein
Gevolgen n.a.v. raadsbesluit d.d. 07.07.2016 over dit onderwerp zijn verwerkt.

Integraal onderhoudsbestek
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 2.

Gevraagd wordt waarom het accommodatiebeleid uit de P.M. posten is gehaald en
nergens in de begroting is verwerkt.
Het accommodatiebeleid wordt budgetneutraal uitgevoerd.

Statushouders in programmaplan
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

blz. 2.

Gevraagd wordt wat er de laatste 6 jaar is bereikt op het gebied van deregulering.
Veel. Met enige regelmaat wordt gekeken naar regels zonder meerwaarde. Waar we
die tegenkomen pakken we die aan. Hierbij ervaren we echter de wet van de
remmende voorsprong, er is echter meer. Naast het afschaffen van overbodige
regelgeving is deregulering ook het uit handen geven van taken zonder daar veel
regels bij te geven. Het burgers ondersteunen in eigen initiatieven. Daar heeft de
laatste jaren de focus gelegen. Succesvolle uitwerkingen hiervan zijn bekend. In de
invoering van de nieuwe omgevingswet -waar deregulering een kernbegrip in is- zij we
koploper met ons omgevingsplan buitengebied. Maar het kan altijd nog beter, als uw
raad -met de wortels in de maatschappij- weet heeft van onzinnige (gemeentelijke)
regels horen wij dat graag.

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

blz. 3.

Gevraagd wordt of het college de verantwoording per programma niet aan één maar
aan twee of meerdere portefeuillehouders wil verdelen.
Het college zal deze suggestie meenemen in de begroting 2018.

Deregulering
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 2.

blz. 3.

Gevraagd wordt of Stichting Bomen Boekel betrokken kan worden in de uitvoer
van onderhoud aan bomen.
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Antwoord:

Onderhoud aan bomen is een specialistische en risicovolle bezigheid. Het college wil
deze activiteit graag professioneel uitbesteden. Bovendien zien wij de Stichting vooral
als adviesorgaan.

Gebouwen algemene dienst
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of er dient te worden afgeboekt of een verlies dient te worden
genomen op gebouwen in de algemene dienst.
In de notitie waardering vastgoed heeft de commissie BBV zich hier over
uitgesproken. Op dit moment is er geen bestuurlijke intentie om vastgoed te verkopen,
derhalve is er geen sprake van duurzame waardevermindering.

Solvabiliteit
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 6.

Gevraagd wordt of er ruimte is voor extra aflossing van leningen.
De begroting laat een positief saldo zien van € 15.400. De ruimte is beperkt.

Afschrijving
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 6.

Gevraagd wordt waar de rekentarieven uit de meicirculaire op gebaseerd zijn.
De uitkomst van de verdeelmaatstaf ozb wordt bepaald door de omvang van de WOZwaarde en een daaraan gekoppeld gewicht, het zogenaamde rekentarief. Er worden
drie WOZ-waarden onderscheiden: voor eigenaren woningen, eigenaren nietwoningen en gebruikers niet-woningen. Er zijn daarom ook drie rekentarieven. Door
marktontwikkelingen kan de WOZ-waarde sterk fluctueren. Het is staand beleid om
voor dat effect te corrigeren, door middel van een aanpassing van de rekentarieven.
De correctie is op nationaal niveau. Regionale en lokale marktontwikkelingen die
afwijken van de landelijke ontwikkelingen werken wel door in de uitkomst van de
maatstaf. De aanpassing van de rekentarieven is afgestemd op de WOZ-tijdvakken.
Op 1 januari 2017 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2016.
Bij de aanpassing van de rekentarieven is de vaste werkwijze toegepast (zie
paragraaf 9.2 van de meicirculaire 2000 en paragraaf 7.1 van de septembercirculaire
2004). Het rekentarief wordt naar beneden (of naar boven) bijgesteld om de stijging
(of daling) van de ozb-maatstaf als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZwaarde van woningen en niet-woningen ongedaan te maken. De maatstaf groeit wel
met de inflatie mee (prijs Nationale Bestedingen, pNB).

Extra aflossing
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 6.

Gevraagd wordt naar de belastingcapaciteit 2017 afgezet tegen 2016. Deze
ontwikkeling is een belasting verhoging i.p.v. de reeds gemelde verlaging.
De belastingcapaciteit 2017 is gedaald met 7% t.o.v. 2016, derhalve is dit een
belasting verlaging.

Rekentarieven Meicirculaire
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 6.

Gevraagd wordt waarom de solvabiliteit zo laag is, hoe de verhouding eigen
vermogen - totaal vermogen is. En welke initiatieven het college neemt deze te
verbeteren.
De hoogte van de solvabiliteit voor 2017 is als volgt berekend: 8.4 miljoen (eigen
vermogen) / 31.2 miljoen (totaal vermogen). Het college staat open voor suggesties
vanuit de raad om de solvabiliteit verbeteren.

Belastingcapaciteit
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 6.

blz. 6.

Gevraagd wordt of er overzicht is per investering, zijn er onderdelen volledig
afgeschreven.
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Antwoord:

Van investeringen die in het verleden zijn geactiveerd is een overzicht. Ook zijn er
onderdelen inmiddels volledig afgeschreven.

Kengetallen
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het college haar ambities kan uitspreken over de ontwikkelingen
van de kengetallen.
De normering rondom deze kengetallen is opgenomen in de begroting. Het is aan de
raad om hierover een oordeel te vormen. Zodra een en ander wat meer is
uitgekristalliseerd zal een voorstel daartoe aan de raad worden aangeboden.

Weerstandsvermogen
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 4.

Gevraagd wordt of het weerstandvermogen een vertroebeld beeld geeft omdat niet
direct verkoopbare gebouwen worden meegenomen in de berekening van het
weerstandvermogen.
Het college kan zich niet vinden in deze strekking. In paragraaf 4.3.5 worden de
risico’s afgezet tegen het vrije deel van het eigen vermogen. Tevens wordt er in
paragraaf 4.3.5 de risico’s worden afgezet tegen de weerstandscapaciteit. Beide
modellen worden weergegeven en daardoor is dit het tegenoverstelde van een
vertroebelde weergave.

Herijking strandplaatsenbeleid
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

blz. 4.

blz. 2.

Gevraagd wordt waar de evaluatie van het standplaatsenbeleid is opgenomen in de
productbegroting.
De evaluatie van beleid is geen financiële post in de begroting. Bij de monitoring van
de voortgang van ons collegeprogramma hebben we geconstateerd dat dit punt nog
openstaat en in 2017 zal worden uitgevoerd.

Programma A - Bestuur en ondersteuning & Veiligheid
Algemene uitkering gemeentefonds
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat het enorme verschil verklaart tussen 2017 en de jaren daarna.
Herverdeling van het gemeentefonds deel twee, van de tweede fase wordt vanaf 2017
ingevoerd. Voor de gemeente Boekel is dit meerjarig een voordeel. Om dit nadeel van
de nadeel gemeente in 2017 te compenseren wordt het voordeel in 2017 gedempt ten
gunste van de nadeel gemeente ten laste van de voordeel gemeenten.

Bestuurskosten/overhead/personeel
CDA Boekel - Venhorst
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

blz. 1.

blz. 2.
blz. 4.

Gevraagd wordt of er op de lange termijn nog mogelijkheden zijn om de organisatie
efficiënter in te richten, zodat de overheadkosten verder dalen.
De afgelopen 7 jaren is aanzienlijk bezuinigd op de organisatie. Dat terwijl de
organisatie toen reeds een relatief kleine bezetting kende. De gemiddelde
personeelsomvang van een gemeente met 10.000 inwoners bedroeg in 2015 10,8 fte
per 1000 inwoners. Voor Boekel zou dat 108 fte betekenen, terwijl het daadwerkelijk
aantal fte ca.55 bedraagt. Daarnaast wordt constant gekeken naar mogelijkheden om
processen efficiënter in te richten.
Gevraagd wordt hoe de gemeente het niet-langdurig ziekteverzuim omlaag kan
brengen.
Het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke organisatie is niet hoog en ligt vaak onder
het gemiddelde. Zeker als we de langdurige ziektegevallen niet meetellen. We hebben
betrokken medewerkers, die plezier hebben in hun werk en die zich niet zonder
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Vraag:
Antwoord:

geldige reden ziekmelden. Door een positief werkklimaat met respect voor de
medewerkers, die zich inzetten voor de inwoners van Boekel, en een integrale
benadering (samenspel leidinggevende en bedrijfsarts) van ziektegevallen wordt
gestreefd het ziekteverzuim zo veel als mogelijk te beperken.
Gevraagd wordt of het college een berekening wil uitvoeren inzake de totale kosten
van het bestuurlijk orgaan.
In de begroting zijn de kosten van het bestuurlijk orgaan opgenomen. In die zin is een
onderzoek overbodig. Bovendien heeft u een dergelijk onderzoek klaarblijkelijk zelf
ook niet nodig omdat u in de aanloop naar uw vraag reeds aangeeft dat u denkt dat de
kosten van het bestuurlijk orgaan, in procenten uitgedrukt, zwaarder op de begroting
drukken dan bijvoorbeeld in de ons omringende gemeenten.

Verhuur gemeentehuis
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe het college aankijkt tegen het verhuren van het gemeentehuis
wanneer sprake is van (gedeeltelijke) leegstand.
Indien zich een dergelijke situatie voordoet zal het college dit soort mogelijkheden
zeker onderzoeken.

Europees Plattelandsparlement
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 3.

Gevraagd wordt of de gemeente een faciliterende rol heeft bij de organisatie van de
bijeenkomst van het Europees Plattelandsparlement 2017 in Venhorst. Indien ja, hoe
ziet die rol er uit en heeft dit gevolgen voor de begroting.
Het college is verheugd dat de keuze op Venhorst is gevallen en heeft op voorhand
aangegeven bij te willen dragen aan de organisatie van deze bijeenkomst. Daarbij
wordt in eerste instantie gedacht aan een faciliterende rol, hand en spandiensten en
werk met werk maken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de begroting zoals die voor
u ligt. Omdat de meeste aspecten rondom de organisatie nog moeten worden
ingevuld, kan nog niet worden aangegeven hoe die rol er dan precies uitziet.

Woonlasten
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 6.

blz. 3.

Gevraagd wordt wat het college vindt van de verhouding woonlasten tussen één- en
meerpersoonshuishouding?
Heeft het College op basis van de demografische kenmerken van deze
éénpersoonshuishoudens zicht op de draagkracht en draaglast van deze
éénpersoonshuishoudens?
Leidt dit inzicht volgens het College tot heroverweging en bijstelling van deze
verhouding tussen éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens?
De huidige verhouding tussen één- en meerpersoonshuishoudens is gebaseerd op de
wijze waarop de diverse kostenposten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) zijn
opgebouwd. Voor het OZB-deel wordt geen onderscheid gemaakt tussen de diverse
soorten huishoudens. Bij riool en afvalstoffen is dat wel het geval, waarbij bepaalde
(structurele) lasten echter ook aan elke soort huishouden wordt toegerekend. Voor het
aanleggen van een rioolaansluiting maakt het immers niet uit of er 1 persoon gebruik
van maakt of 3. De afvalstoffenheffing 2016 voor een éénpersoonshuishouden
bedraagt € 196,61 en voor een meerpersoonshuishouden € 235,72. Bij de rioolheffing
is dat € 147 respectievelijk € 171. Het college ziet daarin geen aanleiding om die
verhouding bij te stellen.
Het college heeft geen inzicht in de draagkracht en draaglast van de
éénpersoonshuishoudens.
Kwijtschelding en/of tegemoetkoming in bepaalde kosten zijn twee generieke
instrumenten die worden gehanteerd om huishoudens op minimumniveau te
compenseren.
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Kostendekkendheid leges
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 3.
blz. 2.

Gevraagd wordt i.r.t. het overzicht kostendekkendheid waarom de baten achter blijven
bij de lasten en wat het college gaat doen om daar meer balans in te krijgen?
Gevraagd wordt waarom de kostendekkendheid zo laag is?
Kan er een splitsing gemaakt worden tussen interne en externe kosten ook i.r.t. de
legestabel?
Uitgangspunt is dat de organisatie zo efficiënt mogelijk werkt waardoor de burgers zo
laag mogelijk belast worden. De eerste opzet zoals die nu in de begroting is
opgenomen, is gebaseerd op een eenvoudige omslagmethode voor indirecte kosten.
In 2017 zal bezien worden in hoeverre de systematiek aansluit bij de werkelijkheid en
welke maatregelen er getroffen kunnen worden. Dit geldt dan ook in relatie met de
legestabel.

Programma B - Verkeer en vervoer
Duurzame Openbare Verlichting
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 6.

Gevraagd wordt hoe er meer duurzaam gewerkt kan worden bij openbare verlichting.
De komende jaren worden er conform het door de gemeenteraad vastgestelde
beleidsbeheerplan Openbare Verlichting 2016 bij vervanging van armaturen LEDarmaturen toegepast.

Programma C - Economie & VHROSV
Vitaal Buitengebied Boekel
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel

blz. 4.

Vraag:
Antwoord:

Wanneer wordt de beleidsvisie Vitaal Buitengebied Boekel geëvalueerd?
Op dit moment komen de initiatieven pas echt los. Naar onze mening is het nog te
vroeg voor een evaluatie. Wij stellen voor dit in het najaar van 2017 te agenderen.

Vraag:
Antwoord:

Is er al een bestemming voor de middelen in het Fonds Vitaal Buitengebied?
Nee.

Buitengebied en Openbare ruimte
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Wat is de status van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied in relatie tot planning
en uitgaven?
Het ontwerp Omgevingsplan Buitengebied 2016 is bijna klaar voor publicatie. Dit moet
nog in 2016 plaatsvinden. Op korte termijn zal de raad een voorstel worden gedaan
voor het verdere verloop van het project.
Wat is de status van het fonds Vitaal Buitengebied? Is dit in de begroting verwerkt?
Wat is er de komende jaren te verwachten? Wat is de relatie met het
bestemmingsplan Buitengebied?
Onder Reserves en voorzieningen is de post Vitaal buitengebied Boekel opgenomen.
Omdat bijdrages volgen uit initiatieven van derden die ook zelf kwaliteitsverbetering
kunnen uitvoeren, kan niet worden aangegeven wat hier nog bijkomt de komende
jaren. In het nieuwe Omgevingsplan blijft de regeling uit Vitaal Buitengebied van
kracht (waarbij procedures zullen worden vereenvoudigd).

Glasvezel
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 2 & 3.

blz. 4.

Gevraagd wordt waarom het college streeft naar een jaarlijkse aflossing van 25% op
glasvezel, terwijl dat een raadsbesluit is. Dit is dan een gegeven.
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Antwoord:

De vraag is in onze optiek niet juist gesteld. De leningen bij de gemeente Boekel zijn
in 2016 geheel afgelost. Wat nog rest is een garantstelling van 1 miljoen die in vier
jaar wordt afgebouwd. Daarvoor ontvangen wij ook een forse rentevergoeding. Wij
gaan volgen dat de afname bankgarantie ook daadwerkelijk plaatsheeft.

Stand van zaken LOG Claim
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt naar de stand van zaken van deze claim.
De claim is onderwerp van gesprek met de provincie.

Actieve grondpolitiek
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 6.

Gevraagd wordt wat de NCW van het grondbedrijf is, wat dit betekent en wat de
streefwaarde van de gemeente is en hoe dit is te verbeteren.
Dit onderwerp staat jaarlijks op de agenda bij de actualisatie van het grondbedrijf. Dit
staat op de planning voor het voorjaar 2017.

Afboeken – Voorziening (Grondbedrijf)
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 6.

Gevraagd wordt naar de mogelijkheid van de verhoging van het fonds bovenwijks om
overkoepelende projecten te financieren.
De verhoging van de fondsafdracht is een zaak van de raad. Dat zal echter -bij
gelijkblijvend saldo van de exploitaties- altijd leiden tot verhoging van de grondprijs.
Daarbij komt dat door de aangepaste VPB regelgeving (de belastingdienst ziet
grondbedrijf als ondernemen en heft belasting op winst) fondsafdracht op de oude
manier niet meer mogelijk is. De relatie tussen de aan te leggen voorziening en het
voordeel voor de koper van de kavel moet eenduidig zijn vastgelegd.

NCW grondbedrijf
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 5.

Gevraagd wordt of het college nadenkt over actieve grondpolitiek en daarover met de
raad het gesprek aan wil.
Wie had vorig jaar gedacht deze vraag nu gesteld te krijgen? Het college. Op de
achtergrond werken we aan een verkennende memo op basis waarvan we met de
raad in overleg willen over een beleidswijziging. Dat zal dan wel moeten met aandacht
voor de risico’s. Wij hopen u in de maand januari 2017 uit te nodigen om met ons in
beslotenheid hierover van gedachten te wisselen.

Verhoging fonds bovenwijks
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 4.

blz. 6.

Gevraagd wordt of dient te worden afgeboekt op een tweetal grondbedrijf complexen.
Er is geen sprake van negatieve complexen, derhalve is er geen redenen tot het
afboeken of het vormen van een verlies voorziening.

Programma D - Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
Subsidieregeling natuurbeheer
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

blz. 1.

Gevraagd wordt waarom de subsidieregeling voor natuurbeheer met twee derde
versoberd is
Het betreft een subsidie die wij ontvangen van Bosgroep Zuid. De vorige
overeenkomst liep tot 2016. De nieuwe overeenkomst loopt van 2016 - 2021. In deze
periode zijn de voorwaarden veranderd, waardoor we minder subsidie ontvangen.
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Bijdrage Peelrandbreuk
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt waar de bijdrage aan de peelrandbreuk naartoe gaat en hoe het
bedrag van € 1.000 is bepaald
Het bedrag van € 1.000 wordt gebruikt voor de organisatie van het platform en de
programmagroep. Alle gemeenten leggen jaarlijks € 1.000 en het waterschap € 2.000
in. De provincie zal de bijdrage van de deelnemers verdubbelen met als maximum
€ 10.000.

Investering nieuwbouw basisschool
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 3.

Gevraagd wordt waarom de baten vanaf 2018 met € 100.000 achterblijven.
2017 is het laatste jaar dat de gemeente een doeluitkering ontvangt inzake
onderwijsachterstandenbeleid. Naar verwachting zal dit vanaf 2018 via de algemene
uitkering verdeeld gaan worden, met de meicirculaire 2017 zal hier meer over bekend
worden.

Nota Kunst & Cultuur
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 2.

Gevraagd wordt waar we de gemeenschapshuisfunctie van Nia Domo in het
programmaplan kunnen vinden.
Nia Domo is gemeentelijk eigendom en daarmee terug te vinden bij beheer van ons
vastgoed. Daar waar de rol van gemeenschapshuis onderwerp van gesprek is valt
deze onder leefbaarheid. De gemeenschapshuisfunctie is vastgelegd in de
verhuurovereenkomst (vastgoedbeheer) met input vanuit leefbaarheid.

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

blz. 2.

Gevraagd wordt of de investering bij Boekel Sport aan veld 3 & 4 consequenties heeft
voor de begroting.
Deze investering is reeds verwerkt met de voorjaarsnota 2016. Derhalve geen mutatie
in de onderhavige begroting.

Nia Domo
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

blz. 2.

Gevraagd wordt of de lasten van de nieuwbouw basisschool zijn opgenomen in de
begroting.
Deze investering is reeds verwerkt met de voorjaarsnota 2016. Derhalve geen mutatie
in de onderhavige begroting.

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

blz. 2.

blz. 5.

Gevraagd wordt wanneer de nota Kunst & Cultuur aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd zodat de middelen in dit fonds doelmatig verdeeld worden.
Gepland is dat de nota nog deze collegeperiode bijgesteld zal worden. Er is echter
geen directe relatie tussen het opstellen van een beleidsnota en het besteden van
middelen uit het fonds Kunst & Cultuur. Uit het fonds worden geen structurele
uitgaven gedekt. Een eventuele nota Kunst & Cultuur heeft ook niet tot doel om de
middelen in het fonds Kunst & Cultuur doelmatig te besteden. In de beleidsnota wordt
omschreven wat de gewenste culturele situatie voor Boekel is en hoe die gerealiseerd
kan worden. Eventuele financiële consequenties die voortkomen uit deze nota zouden
gedekt kunnen worden uit het Fonds Kunst & Cultuur, maar kunnen ook opgenomen
worden in de begroting.
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Warmtevoorziening de Horst
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt welke baten we terug zien in de investering in de warmtevoorziening
in de Horst en of dit gevolgen heeft voor de exploitatiekosten/huur.
In overleg met het bestuur van de Horst is besloten om te investeren in
energiebesparende maatregelen. Het bestuur van de Horst levert voor een periode
van 6 jaar een jaarlijkse bijdrage van € 1.250. Dit wordt bij de jaarlijkse beschikking
van de Horst verrekend.

Schoonmaakwerkzaamheden de Horst
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 4.

Gevraagd wordt of het opzeggen van de huur in de Kennedystraat 3 voorzien was en
of dit past binnen de doelstellingen van het nieuwe accommodatiebeleid.
De huur verloopt via de scholen. De onderhuurder heeft de huur opgezegd.
Aangezien de basisscholen geen onderdeel uitmaken van het accommodatiebeleid
ligt hier geen relatie met het accommodatiebeleid.

Investeringen in gebouwen
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 4.

Gevraagd wordt waar de extra kostenpost van € 20.900 per jaar voor de Horst
vandaan komt en hoe deze naar € 0 gebracht kunnen worden.
Dit betreft de schoonmaakwerkzaamheden in het multifunctionele gedeelte van de
Horst. Deze werkzaamheden worden door IBN uitgevoerd en voorheen betaald uit de
dividenduitkering van IBN. Deze afspraak is vastgelegd in de exploitatieovereenkomst
met Stichting Gemeenschapshuis Venhorst. Het moment van afsluiten van de nieuwe
exploitatieovereenkomst is het moment om de bijdrage te heroverwegen.

Huur Kennedystraat 3
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 4.

blz. 4.

Gevraagd wordt of investeringen in gebouwen via de huur verrekend kunnen worden
en wat de link hierbij is met het accommodatiebeleid.
In het accommodatiebeleid wordt voorgesteld om een kostprijsdekkende huur in
rekening te brengen bij de gebruikers van maatschappelijk vastgoed. Dit wil zeggen
dat alle gemeentelijke kosten in de huur worden verrekend.

Programma E - Sociaal domein
Dividenduitkering IBN
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
CDA Boekel - Venhorst

blz. 2.
blz. 6.

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt waar de dividenduitkering van IBN is gebleven.
De dividenduitkering van IBN bestaat nog steeds. Hieruit mogen geen structurele
uitgaven worden gedekt. De schoonmaak van het multifunctionele gedeelte van de
Horst is een structurele uitgave. Deze kosten worden niet meer uit de
dividenduitkering van IBN betaald en zijn opgenomen in de begroting.

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt waar de opbrengsten van het IBN dividend zichtbaar zijn.
In de gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat er geen dividend wordt
uitgekeerd. Het dividend wat er wordt gerealiseerd wordt door IBN beheerd en het
Boekels deel wordt in Boekel ingezet. Derhalve is het dividend in de begroting van de
gemeente Boekel niet zichtbaar.

Financiële verantwoording 3 D’s
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 4.

Geconstateerd wordt dat het goed zou zijn volgend jaar nog beter –per onderdeelinzicht te hebben in het budgetbeheer.
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Antwoord:

Het college onderschrijft deze constatering. Wij constateren echter ook dat de nadruk
in het eerste jaar op de juiste plek heeft gelegen. Een transitie waarbij de zorg op een
goed niveau wordt gecontinueerd. Dat is gelukt zonder overschrijding van budgetten.
Met de partners wordt gewerkt aan het beter inzicht krijgen in processen en
budgetten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit de komende periode zijn vruchten
gaat afwerpen.

Risico geen goedkeurende verklaring door 3 D’s
CDA Boekel - Venhorst
blz. 4.
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat het college onderneemt om bij de jaarrekening 2016 wel een
goedkeurende verklaring te verkrijgen ondanks de risico’s uit de 3 D’s.
Hierin zijn wij afhankelijk van vele spelers. Wij zijn in samenwerking met de regio en
de partners uit de beleidsvelden procedures aan het uitwerken om te komen tot het
weghalen van het beletsel voor een goedkeurende verklaring. Of we bij de
jaarrekening 2016 al zover zijn is de vraag. Echter een goedkeurende verklaring is
geen doel op zich. Goede zorg tegen een acceptabele prijs, dat is ons streven.

Dienstverleningsovereenkomst Meijerijstad
CDA Boekel - Venhorst
blz.4.
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt naar de beëindigingsregeling en gesteld wordt dat het CDA hiermee
niet kan instemmen.
De beëindigingsregeling houdt in dat wij -indien we op eigen initiatief op korte termijn
uitstappen- een beperkte verplichting hebben wegens personeel dat werk verricht voor
de gemeente Boekel. In overleg hebben we deze kunnen beperken en gaat dit alleen
op als wij besluiten te stoppen. De regeling geldt niet indien Meijerijstad onder de
norm presteert. De uitvoering is aan het college en wij menen deze op de juiste
manier te hebben geborgd.

Opvang vreemdelingen
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 5.

Voor opvang van vreemdelingen zijn in 2016 met regiogemeenten afspraken
gemaakt. Welke gevolgen heeft de lager te verwachten opvang van aantal
asielzoekers, voor de opvang van statushouders in onze gemeente? moet er met de
regiogemeenten voor 2017 e.v. hernieuwde afspraken worden gemaakt? Is met de
huidige ontwikkelingen daarmee in de begroting al rekening gehouden?
In het kader van het Pact van Brabant voor opvang vluchtelingen was afgesproken dat
de gemeente Boekel (evenals Landerd), i.v.m. realisatie van een AZC door Uden, de
taakstelling huisvesting vergunninghouders met 50% zou verhogen. Vanwege de
vermindering van de instroom wordt deze afspraak niet geeffectueerd. Dit komt niet in
de begroting terug omdat de vestiging van vergunninghouders voor een groot deel
kostenneutraal verloopt vanwege compensatie via het gemeentefonds.

Programma F - Volksgezondheid en milieu
Programma F: Omschrijving programma
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt wat de reactie van het college (en de gemeenteraad) is ten aanzien
van het voorstel om een tekstpassage in de omschrijving van Programma F aan te
passen.
Het college zal deze suggestie meenemen in de begroting 2018.

Afvalstoffenheffing
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 5.

blz. 3.

Gevraagd wordt hoe het komt dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing tussen
gemeenten zo veel verschillen, terwijl dit regionaal georganiseerd is.
De gemeente Boekel maakt onderdeel uit van de bestuurscommissie afvalinzameling
land van Cuijk en Boekel. Regionaal wordt de inzameling en verwerking van
afvalstromen geregeld. Het bepalen en berekenen van de afvalstoffenheffing gebeurt
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echter door de gemeenten zelf. Sommige gemeente berekenen andere of minder
posten door in hun afvalstoffenheffing, dan de gemeente Boekel. Daarnaast zijn er
enkele gemeenten die jaarlijks een deel van hun voorziening inzetten, om zo de
afvalstoffenheffing laag te houden. Dit alles resulteert erin dat de afvalstoffenheffing
tussen de gemeenten verschillen.
Begraafplaatsbeheer
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt waarom moet worden ingezet op een doelmatigere en effectievere
aanpak van het begraafplaatsbeheer.
In de begroting spreken wij over het streven naar een doelmatige en effectieve
aanpak. Dat lijkt ons een prima streven.

Afkoppelen rioleringsgebieden
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 3.

blz.6.

Gevraagd wordt wat het doel is van het afkoppelen van rioleringsgebieden. Welke
financiële voordelen zijn hieraan verbonden?
Het doel van het afkoppelen van rioleringsgebieden is het scheiden van hemelwater
en vuilwater. Het hemelwater wordt in deze gebieden afgekoppeld van het bestaande
rioolstelsel. Voordelen hiervan zijn het voorkomen van wateroverlast door overbelaste
riolen en meer duurzaam omgaan met hemelwater. Financiële besparingen kunnen
behaald worden doordat het hemelwater niet meer verpompt en gezuiverd hoeft te
worden.

Paragrafen
Lokale heffingen
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

blz. 3 & 4.

Gevraagd wordt of het college het met de VVD eens is dat de totale woonlasten in
Boekel veel en veel te hoog zijn en het onacceptabel is om de komende jaren een
verhoging door te voeren.
Bij de totstandkoming van de vorige begroting (2015) heeft de raad er bewust voor
gekozen om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden (en daar dus niet op
te bezuinigen). Naast de handhaving van het bestaande voorzieningenniveau wordt in
de begroting 2017 rekening gehouden met de investeringslasten m.b.t. het nieuw te
bouwen Kindcentrum. Ondanks deze investeringslast is het gelukt de woonlasten in
de begroting 2017 voor onze inwoners op elk onderdeel (riool, afval, OZB) te
verlagen.
Gevraagd wordt of het college het met de VVD eens is dat geen structurele
bezuinigingen kunnen plaats vinden in Boekel en zo ja hoe ziet de gemeente dan een
duurzame toekomst tegemoet en zo nee waarom voert het college die niet uit?
Het is in principe mogelijk om structurele bezuinigingen door te voeren, deze hangen
nauw samen met het ambitieniveau dat wordt nagestreefd en de keuzes die de raad
maakt.
Gevraagd wordt of het college bereidt is de woonlasten aan te passen naar het
gemiddelde van de ons omringende gemeenten?
Het college streeft naar zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners in relatie tot de
ambities waartoe de raad besluit. Ook als dat betekent dat de woonlasten lager
komen te liggen dan het gemiddelde van de ons omringende gemeenten. In de
begroting 2017 wordt een eerste stap gezet in het kader van de ook door het college
gewenste lastenverlichting.
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.
Het college is het niet eens met deze stelling. Door er alleen de woonlasten uit te
lichten creëert u een beeld dat niet strookt met de werkelijkheid.
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Bijlagen
Beleidsindicatoren
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

blz. 2.

Gevraagd wordt of er recentere gegevens bekend zijn of verwacht worden.
De gegevens worden door derden (overheidslagen) aangeleverd. Inhoudelijk is de
gemeente niet verantwoordelijk. Daar waar derden gegevens aanleveren worden deze
geüpdatet. Zie voor meer info http://www.waarstaatjegemeente.nl/content/over.

Beschouwende vragen – Programma A
Verlichte wegen en inbraken
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat het college op korte termijn gaat doen aan klachten over slecht
verlichte wegen en inbraken.
Deze klachten kennen wij niet. Dit onderwerp is bij buurtpreventie nog nooit ter sprake
gekomen. Het aantal inbraken in Boekel is gelukkig heel laag. Vanaf het begin van dit
jaar zijn er tot nu toe 11 inbraken gepleegd. In het najaar wordt een donkere dagen
offensief gepland. Het aantal inbraken is verdeeld over de gemeente, de Donk komt
hier niet als een hotspot uit. Verder loopt er in Nederland ook het programma om de
openbare ruimte ’s-nachts juist minder te verlichten. Teveel verlichting is storend voor
onze nachtdieren.

Drugsoverlast
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 3.

Gevraagd wordt naar de risico’s van illegale dumpingen van (drugs) afval en de
gevolgen op gezondheid en begroting.
Ook het college maakt zich hier zorgen over maar snapt de relatie met de begroting
niet. Onze zorgen worden niet gestaafd door cijfers. Tot op heden zijn nauwelijks
illegale stortingen geconstateerd. Binnen ons taakveld handhaving is aandacht voor
deze categorie.

Digitalisering en participatie
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 3.

Gevraagd wordt welke aanpak het college kiest tegen drugsoverlast binnen en buiten
de eigen gemeente?
Aanpak drugsoverlast vindt plaats door uitvoering te geven aan de Opiumwet. Artikel
13B van de Opiumwet geeft de burgemeester de bevoegdheid om een pand te sluiten
als hier drugs wordt gevonden. Sinds 2014 is dit bij alle vondsten van drugs
toegepast. Sinds begin oktober 2016 wordt de uitvoering hiervan vergemakkelijkt door
de vaststelling van opiumbeleid. Buiten de Gemeente Boekel heeft het college of de
burgemeester geen bevoegdheden.

Illegale dumping
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 3.

blz. 5.

Gevraagd wordt hoe we in Boekel de diverse nieuwe digitale web-based toepassingen
ontwikkelen en in de toekomst anders en beter benutten. Ook wordt gevraagd of op dit
terrein samengewerkt wordt met regiogemeenten.
Door het op orde hebben van de digitale infrastructuur, in de vorm van een
gemeentedekkend glasvezelnetwerk, wordt bijgedragen aan de verdergaande
digitalisering. Digitalisering kan op vele terreinen meerwaarde bieden. En waar dat
mogelijk is wordt hieraan gewerkt. Bijvoorbeeld op het vlak van dienstverlening
richting de inwoners, het aansturen van pompgemalen of de gegevensuitwisseling met
zorgaanbieders en landelijke overheid. Waar samenwerking toegevoegde waarde
heeft wordt samengewerkt. Ook met regiogemeenten.
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Beschouwende vragen – Programma B
Bushalte Elsendorp lijn Boxmeer-Gemert en niveau openbaar vervoer
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 4.
CDA Boekel-Venhorst
blz 4.
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of het college zich wil inzetten voor een bushalte in Elsendorp voor
de busverbinding tussen Gemert en Boxmeer en welke concrete inspanningen het
college het afgelopen jaar heeft verricht om het niveau van openbaar vervoer te
behouden dan wel uit te breiden
Regionaal worden er jaarlijks afspraken gemaakt over de dienstregeling. Wijzigingen
in de dienstregeling dienen onderbouwd te worden met cijfers die de behoefte
aantonen. Op basis daarvan is het twijfelachtig of Elsendorp een halte zal krijgen.
Vervolgens is het aan het vervoersbedrijf om invulling te geven aan de uitvoering. Bij
regionale overleggen spant het college zich in voor behoud van een goed ov netwerk.
Ook zal het college met Gemert aandacht vragen voor een halte in Elsendorp.

Oorzaken en locaties verkeersongevallen en Hogere aantal ziekenhuisopnames na
verkeersongevallen
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 4.
CDA Boekel – Venhorst
blz. 5.
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of het college zicht heeft op de locaties en oorzaken van de
Verkeersongevallen en of er een oorzaak te benoemen is voor het hogere aantal
ziekenhuisopnamen na verkeersongevallen.
Het college heeft inzicht in de locaties en oorzaken van de verkeersongevallen. Het
college kan geen oorzaak benoemen voor het hogere aantal ziekenhuisopnamen na
verkeersongevallen. Deze beleidsindicator is een percentage van het totaal aantal
ongevallen dat in de gemeente Boekel voorkomt. Het aantal ongevallen ligt in Boekel
fors onder het landelijk gemiddelde. Op grond daarvan ziet het college geen extra
risico’s voor wat betreft de gemeentelijke aansprakelijkheid en ook geen noodzaak tot
het treffen van maatregelen.

Veilige schoolroute
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 3.

Gevraagd wordt wanneer het college werk gaat maken van een veilige schoolroute
voor voetgangers/fietsers vanaf de Lage Schoense naar de Parkweg.
Daar gaan we mee aan de slag. Een en ander zoals afgesproken bij de recente
behandeling van het kindcentrum. Verder is het inrichten en handhaven van een
veilige schoolroute periodiek onderwerp van gesprek met de verkeersouders.

Afspraken buurgemeenten inzake randweg.
CDA Boekel - Venhorst
blz. 6.
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt naar eventuele afspraken met buurgemeenten inzake de ontsluiting
van de randweg.
De randweg is een onderdeel van de N605, een gebiedsontsluitende provinciale weg
tussen de N272 en de N264. Daarmee is de ontsluiting geborgd. Overleg met de
buurgemeenten vindt plaats, samen met de provincie en in regionaal verband (GGA).

Beschouwende vragen – Programma C
Impact collectieve sector
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 4.

Gevraagd wordt of het college de bijdrage van de collectieve (publieke) sector in beeld
heeft en welke rol men daar voor zichzelf ziet.
Het college heeft het belang van de collectieve (publieke) sector in beeld. In Boekel is
die relatief zwaar vertegenwoordigd door de aanwezigheid van GGZ Huize Padua,
onze grootste werkgever. Regelmatig vind overleg plaats en worden de
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toekomstplannen doorgenomen. Die zien er voor de vestiging Huize Padua goed uit.
Waar mogelijk zorgen wij voor een goed vestigingsklimaat.
Leegstand maatschappelijk vastgoed
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het college achter een kadernotitie hieromtrent staat.
Een belangrijke manier om leegstand te voorkomen is bundeling van functies en
verkoop van daarmee vrijkomend vastgoed. Dat werkt beter dan een kadernotitie. Na
het door de raad afblazen van de verkoop van het gebouw van de hobbyclub is dit
door ons op een laag pitje gezet. Het nieuwe accommodatiebeleid kan hier ook een
bijdrage aan leveren.

Biobased economie
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 3.

Gevraagd wordt op welke wijze nieuwe toepassingen van waterbehoud meegenomen
worden bij planvorming, gelet op klimaatveranderingen en risico’s op meer
wateroverlast
Dit is onderwerp van onze beleidsaanpassing sinds eind jaren 90. Dat aangepaste
beleid is verwoord in ons periodiek bijgestelde verbeterd gemeentelijk rioleringsplan.

Wateroverlast De Donk
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz 2.

Hoe wordt het aandachtspunt van Biobased Economie uit de strategische visie
concreet gemaakt in Boekel? Mede in relatie tot het bedrijfsleven en openbare
lichamen.
In samenwerking met de regio (AgroFoodCapital) zal de gemeente initiatieven
ondersteunen. Initiatieven vanuit de sector worden in principe positief gefaciliteerd. De
ervaring is dat het door de overheid actief gaan zoeken naar initiatieven niet efficiënt
is.

Omgang met water
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 4.

blz.3.

Gevraagd wordt in hoeverre de reeds voorgekomen problemen met betrekking tot
wateroverlast op De Donk zijn opgelost.
De wateroverlast in De Donk is zeker geen structureel probleem. Incidentele en/of
lokale problemen worden opgepakt met de direct betrokkenen waarbij de gemeente
invulling geeft aan haar taak in dit geheel.

Centrum over 20 jaar en voortgang centrumplan
CDA Boekel - Venhorst
blz. 5 en 6.
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt hoe het college vindt dat het centrum er over 20 jaar uit moet zien in
termen van verkeer, winkelen en beleving. Verder wordt gevraagd naar de voortgang
van het centrumplan.
Het college stuurt op de totstandkoming van de centrumvisie en wil daar natuurlijk
graag een keer over van gedachten wisselen met uw raad. Voor wat betreft de
voortgang; vastgoed is een weerbarstige materie die zich lastig laat plannen. Op de
achtergrond wordt echter volop overleg gevoerd. Doel is bundeling van de
centrumfuncties. Er is ontegenzeggelijk voortgang. Communicatie daarover is echter
niet altijd mogelijk vanwege persoonlijke belangen.

Visie buitengebied
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 6.

Gevraagd wordt naar de visie van het college t.a.v. stimulering van renovatie- en
herbestemmingsmogelijkheden gebouwen en terreinen in het buitengebied?
Het college meent dat we dit ruimschoots ondervangen te hebben in ons
Visiedocument vitaal buitengebied Boekel. Daarmee zijn we koploper in de regio en
daarbuiten als het gaat over herbestemmingsmogelijkheden.

Algemene beschouwingen begroting 2017

15

Beschouwende vragen – Programma D
Boekels Ven
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat de status is van het plan Boekels Ven?
De initiatiefnemers zijn druk doende om de plannen daadwerkelijk gerealiseerd
te krijgen. De door de gemeente gestelde financiële voorwaarden en gewenste
kwaliteit is bij de initiatiefnemers voldoende bekend. Aan de initiatiefnemers de taak
om hier verder invulling aan te geven.

Fiets- en wandelroutenetwerk
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 3.

Gevraagd wordt of er initiatieven worden genomen om het fiets- en
wandelroutenetwerk binnen onze gemeente aantrekkelijker te maken en wie hiervoor
het initiatief neemt.
Beide netwerken zijn eigendom van de gemeente Boekel. Het beheer en onderhoud
van beide netwerken is uitbesteed aan VVV Noordoost-Brabant. In overleg met de
VVV wordt reeds een verbetering van het fietsnetwerk voorbereid.

Gebruikersoverleg Nia Domo
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 2.

blz. 4.

Gevraagd wordt wanneer het eerste gebruikersoverleg van Nia Domo plaatsvindt en
of de raad wordt geïnformeerd over de gebruikerservaringen van het afgelopen jaar.
In de huurovereenkomst met de horecaondernemer zijn afspraken opgenomen over
de invulling van de gemeenschapshuisfunctie. De huurder dient minimaal eenmaal per
jaar met de vaste gebruikers in overleg te treden. Van dat overleg wordt verslag
gemaakt dat aan de gemeente wordt gestuurd. Het plannen en organiseren van het
overleg is een verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Beschouwende vragen – Programma E
Integratie Mennehof
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 4.

Gevraagd wordt hoe het college denkt over de integratie van de Mennehof functie in
de Horst en of er nog andere mogelijkheden zijn om de lege ruimtes in de Horst op te
vullen met activiteiten die inkomsten kunnen genereren.
Voor de groep kwetsbare ouderen en met het burgerinitiatief voor activiteiten in de
Mennehof in het achterhoofd is Mennehof als locatie voor deze doelgroep beter
geschikt: kleinschalig, veilige en bekende omgeving, was- en rustvoorziening
aanwezig, huiskamersfeer. De exploitatie en verhuur van de ruimtes in de Horst is in
eerste instantie een verantwoordelijkheid van Stichting Gemeenschapshuis Venhorst.
Als zich initiatieven voor doen die interessant kunnen zijn voor de Horst, dan zal dit
ook zeker met het stichtingsbestuur besproken worden.

Algemene voorziening voor Huishoudelijke Verzorging
CDA Boekel - Venhorst
blz. 5.
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of het opzetten van een algemene voorziening voor
Huishoudelijke Verzorging een gemeentelijke taak is, welke initiatieven het College in
het vizier heeft en of dit een regionaal/lokaal initiatief is.
De Wmo kent een zorgplicht voor gemeenten. Het Rijk geeft gemeenten beleidsruimte
om algemene voorzieningen op te zetten, o.a. omdat het toegankelijker,
laagdrempeliger en/of goedkoper kan zijn voor de inwoners. Op dit moment wordt een
eventuele algemene voorziening voor HV in regionaal verband onderzocht:
besluitvorming komt terug in de Raad.
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Beschouwende vragen – Programma F
Veehouderij en gezondheid
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

blz. 5.

Gevraagd wordt hoe het college naar aanleiding van de resultaten van het VGOonderzoek haar verantwoordelijkheid op grond van de Wet publieke gezondheid wil
borgen.
Ons college heeft reeds, naar aanleiding van het VGO-onderzoek, besloten om het
besluit op aanvragen omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu die betrekking
hebben op pluimvee of varkens in veedichte gebieden uit te stellen tot september
2017. Daarnaast zijn we voornemens om beleidsregels ten aanzien van gezondheid
en veehouderij op te nemen in het omgevingsplan. We volgen landelijke en
provinciale ontwikkelingen op dit gebied op de voet en zullen waar nodig en mogelijk
aanvullende maatregelen nemen.

Onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 5.
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat de reden is dat ODBN deze bevinding uit het onderzoek niet
opneemt in haar werkwijze?
De ODBN volgt de lijn uitgezet door de provincie en geïmplementeerd door alle
Brabantse omgevingsdiensten.

Normenkader gezondheid bij vergunningverlening
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 5 & 6.
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of het college mogelijkheden ziet om in de Nota Lokaal
Gezondheidsbeleid 2017-2020 beleidsregels op te nemen met een doorwerking naar
vergunning trajecten.
In de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2017-2020 kunnen geen beleidsregels worden
opgenomen die doorwerken naar omgevingsvergunningtrajecten. Lokaal
gezondheidsbeleid is namelijk geen onderdeel van het toetsingskader bij
omgevingsvergunningen. In het Omgevingsplan kan dit wel en daar zijn wij dan ook
voornemens om beleidsregels ten aanzien van gezondheid op te nemen.

Terugdringen geurbelasting door beëindiging en verplaatsing
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 6.
Vraag:

Antwoord:

In de uitwerking staat dat geurbelasting kan worden teruggedrongen door beëindiging
of verplaatsing van bedrijven te faciliteren. Heeft dit financiële consequenties en op
welke wijze wil het college dit dekken?
Ons is niet helemaal duidelijk naar welke uitwerking concreet wordt verwezen. In ieder
geval faciliteert de gemeente verplaatsingen en beëindigingen van bedrijven al diverse
jaren. Dit wordt gedaan binnen de reguliere werkzaamheden

Verantwoord woon- en leefklimaat in vee-dichte gebieden
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 6.
Vraag:

Antwoord:

Een tegenhanger van verplaatsing is dat elders de belasting wellicht toeneemt. Is het
college ook voornemens om inzake van een verantwoord woon- en leefklimaat in veedichte gebieden maatregelen te nemen door deze gebieden te ontlasten?
Vooralsnog worden er geen vergunningen verleend die tot toename van emissie
kunnen leiden in veedichte gebieden. Inplaatsingen worden altijd beperkt door
wettelijke normen.

Dialoog
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz.3.

Gevraagd wordt wat het college doet om het spanningsveld tussen ondernemers en
burgers in het buitengebied weg te nemen.
Afgezien van het feit dat de dialoog in de praktijk vaak goed gaat, is dit primair aan de
ondernemer zelf en de omwonenden.
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Algemene
beschouwingen
politieke partijen
begroting 2017

D.O.P.

Democratische Onafhankelijke Partij
Opgericht 5 september 1977
www.dopboekel.nl

info@dopboekel.nl

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Op 15 september j.l. hebt u de begroting 2017 aangeboden. Dank hiervoor. Uiteraard
danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze begroting en de technische
toelichting daarop op 27 september j.l. en de griffier voor haar ondersteuning.
Hierbij ontvangt u onze algemene beschouwingen op de begroting 2017. 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 2016 naar begroting 2017
In hoofdstuk 2, paragraaf 2 van de begroting 2017 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.
Hierna wordt per programma ingegaan op de begrotingswijzigingen waarover de D.O.P.
vragen heeft.
Programma A
Bestuur en ondersteuning & Veiligheid
A.03
Algemene uitkering gemeentefonds.
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.
A.06
Onroerendezaakbelasting.
De D.O.P. spreekt zich op dit moment nog niet uit over de voorgenomen
woonlastenverlichting.
Vraag 1:

Wat verklaart het enorme verschil tussen het jaar 2017 en de jaren daarna?

Programma D
Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
D.04
Subsidieregeling natuurbeheer.
Vraag 2:

Waarom is de subsidie met twee derde deel versoberd?
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D.05

Bijdrage Peelrandbreuk.

Vraag 3:

Waar gaat deze bijdrage naartoe en hoe is het bedrag ad. € 1.000 bepaald?

Programma E
Sociaal domein
E.05
Gemeenschapshuis De Horst - Schoonhouden.
Vraag 4:

Waar is de dividenduitkering van IBN gebleven?

2.3
P.M. posten
De realisatie van een aantal P.M. posten gaat flink in de papieren lopen. Denk hierbij aan de
ontwikkeling van het centrum. De D.O.P. vertrouwd erop dat de gemeenteraad tijdig wordt
geïnformeerd wanneer zich ontwikkelingen in deze programmaonderdelen voordoen.
Vraag 5:

Hoe verantwoordt u de dalende OZB-opbrengst ten opzichte van de kosten
die gepaard gaan met de realisatie van de P.M. posten?

Vraag 6:

Waarom is het accommodatiebeleid uit de P.M. posten gehaald en nergens in
de begroting verwerkt?

2.4
Vraag 7:

Overzicht investeringen
Naar onze mening zijn de lasten met betrekking tot het realiseren van de
nieuwe basisschool niet verwerkt in de begroting. Klopt dat?

Vraag 8:

Heeft het naar voren halen van het groot onderhoud aan de velden 3 en 4 van
Boekel Sport van 2019 naar 2016 geen consequenties voor de begroting?

Programmaplan
In hoofdstuk 3 van de begroting 2017 is het programmaplan opgenomen. In de
raadsvergadering van 10 november a.s. zal de D.O.P. uitgebreid ingaan op het
coalitieprogramma, zaken die gerealiseerd zijn en zaken die wij komend jaar graag
gerealiseerd zien brengen wij dan graag onder uw aandacht. In 1e termijn heeft de D.O.P. de
volgende vragen.
Vraag 9:

Waar vinden we de statushouders in het programmaplan?

Vraag 10:

Waar vinden we de gemeenschapshuisfunctie van Nia Domo in het
programmaplan?

Vraag 11:

Waar vinden we het standplaatsenbeleid en de evaluatie hiervan in het
programmaplan?
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Uit de recapitulatiestaat op bladzijde 26 blijkt dat de baten van programma D
vanaf 2018 jaarlijks met € 100.000 dalen (25%)? Wat is hiervan de oorzaak?

Paragrafen
In hoofdstuk 4 van de begroting 2017 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. Wij begrijpen dat het
ziekteverzuimpercentage kan worden beïnvloed door zaken die buiten de invloedssfeer van
de gemeente als werkgever liggen.
3.
Weerstandsvermogen & Risicobeheersing
De D.O.P. hoopt dat de geïnventariseerde risico’s beheersbaar blijven.
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
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 2016 en 2017 af zal nemen.
6.
Lokale heffingen
De D.O.P. spreekt zich op dit moment - zoals eerder ook al gezegd - nog niet uit over de
voorgenomen woonlastenverlichting. De woonlastenontwikkeling is helder weergegeven in
de aangereikte tabellen. Echter, voor het woongenot in Boekel, Venhorst en Huize Padua
kijken wij - evenals de burgers – verder dan de woonlasten.
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.
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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.

Bijlagen
Met betrekking tot de beleidsindicatoren, bijlage K, zien we enkele keren het jaartal 2012.
Vraag 13:

Zijn er recentere gegevens bekend of te verwachten?

Tot zover onze algemene beschouwingen op de begroting 2017. We spreken elkaar op 10
november.

Fractie D.O.P.

Algemene Beschouwing op
Programma- en Productbegroting 2017
Gemeente Boekel

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boekel,

1.

Inleiding

Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel bedankt het college voor het aanbieden van een sluitende ‘Programma- en
Productbegroting 2017’ met daarin opgenomen de meerjarenramingen voor 2018 – 2020 overeenkomstig het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Deze begroting is niet alleen qua indeling aangepast maar heeft ook een positieve boodschap. De eerder
voorgestelde OZB verhoging om de begroting sluitend te krijgen hoeft niet te worden ingezet. Sterker nog, verlaging
van 5% OZB maakt het nog steeds mogelijk om de ambities en doelstellingen voortkomend uit het
coalitieprogramma en het collegeprogramma in te vullen.
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel pleit al enkele jaren dat wanneer we de gerealiseerde voorzieningen in
stand willen houden voor het algemeen nut, inwoners daar dan in gelijke mate aan bij zouden moeten dragen. Dit
kan door bijvoorbeeld ingezetenenbelasting (evt. naar draagkracht) te heffen in plaats van OZB. Hierover is nog
steeds landelijk discussie gaande.
Sociaal Domein
Het blijkt dat gemeenten meer geld hebben ontvangen voor de decentralisaties/transities in het Sociaal Domein dan
wat achteraf noodzakelijk was. Dit feit maakt dat het Rijk niet alleen de voorgenomen bezuinigingen blijft inzetten
maar tevens op basis van de realiteit de budgetten naar beneden bijstelt. Dit betekent dat de financiële impact op het
Sociaal Domein groter gaat worden. Dit vinden we een spannende ontwikkeling in relatie tot een toename van
ouderen en kwetsbare inwoners die vanwege wet- en regelgeving onder het Sociaal Domein vallen. Tegelijkertijd is
de drempel om aanspraak te maken op zorgvoorzieningen vanuit de WLZ, hoger geworden.
De gemeente Boekel beschikt over een goed functionerende Dorpsteam en Basisteam Jeugd en Gezin (BJG). De
samenwerking binnen de regio is goed, toch maken we ons zorgen over het feit dat de zorgketen nog niet sluitend is
voor de groep burgers met vooral psycho- sociale problematiek. U weet dat Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
hier telkenmale aandacht voor vraagt en hebben geconstateerd dat onze inbreng bij de behandeling van de visie op
Beschermd Wonen wordt gewaardeerd. We vertrouwen er op dat onze aandachtspunten met de uitwerking van dit
beleidsdocument geborgd worden.
Burgerinitiatieven
Een positieve ontwikkeling vinden we de burgerinitiatieven in onze gemeente. Zoals het burgerinitiatief binnen het
Steunpunt Mennehof om kwetsbare inwoners in Venhorst groepsactiviteiten onder begeleiding van vrijwilligers aan
te bieden. Ook is een werkgroep met vertegenwoordiging vanuit Stg. Leefbaar Venhorst en Adviesraad Sociaal
Domein, in samenwerking met de gemeente, actief om kleinschalige vervoersoplossingen te onderzoeken voor de
gemeente Boekel. Ook het burgerinitiatief om in Venhorst een tennisvereniging op te richten welke niet alleen een
sportief doel dient, maar ook bijdraagt aan de leefbaarheid, sociale cohesie en de huidige voorzieningen economisch
versterken, ondersteunen we van harte. Dergelijke burgerinitiatieven verdienen onze steun.
Dit past bij de missie en visie van de gemeente Boekel zoals verwoord in de Strategische visie Gastvrij& Actief naar
2030. Deze luidt: “De gemeente Boekel wil een actieve, gastvrije en saamhorige samenleving zijn, gekenmerkt door
sociale veerkracht en leefbaarheid. Dit willen we bereiken door te kiezen voor een regievoerende en faciliterende
rol van de overheid, die de verantwoordelijkheid legt waar deze thuishoort, bij haar inwoners. Bovendien ziet de
gemeente Boekel vergaande deregulering als een strategische opgave”.
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(Nieuwe) inwoners
We zijn trots op de inwoners van de gemeente Boekel die in staat zijn om met de beperkte middelen vanuit de
gemeente de voorzieningen waar we allemaal waarde aan hechten, vanuit vrijwillige inzet en betrokkenheid mede in
stand te houden. Ze willen meedenken in gevoelige discussies, als het gaat om op basis van principes zoals
harmonisatie, de gebruiker betaald, rechtvaardigheid en gelijkheid, om keuzes te maken. Gemeenschapsbelang
Venhorst - Boekel vindt dat verenigingen en stichtingen welke bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie op
basis van gelijke uitgangspunten door de gemeente gefaciliteerd mogen worden.
Een andere positieve ontwikkeling is de groei van het inwonertal van onze gemeente. Dit stelt ons voor de vraag op
welke wijze we de toekomstige woonbehoefte kunnen invullen. We wachten op uitnodiging om hierover met elkaar
van gedachte te wisselen.
Gemeente Boekel is ook gastvrij voor onze nieuwe medeburgers die hebben moeten vluchten uit onveilige gebieden.
Er zijn mooie voorbeelden hoe integratie vorm krijgt, niettemin moeten we ook oog hebben voor de sociale
vraagstukken die dit met zich meebrengt welke vooral begeleid worden door vrijwilligers van o.a.
Vluchtenlingenwerk. Het is van belang dat zij zich gesteund voelen door de gemeente en de gemeenschap.
Maatschappelijke- en economische ontwikkelingen maken dat de accenten als het gaat om werkgelegenheid en
ondernemerschap, aan het veranderen zijn. Iedere ontwikkeling kent zijn bedreigingen en kansen. Wij zijn van
mening dat de gemeente Boekel zich op die kansen moet richten die een gemeenschappelijk belang dienen om de
beoogde sociale veerkracht en leefbaarheid te versterken.
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel is trots op het feit dat Venhorst in 2017 gastheer is voor het Europees Rural
Parliament (E.R.P.) en we kunnen laten zien dat je niet groot hoeft te zijn om Groots te zijn.
Hierna volgt onze reactie in eerste termijn op de Programma en Product begroting 2017 zoals die ons is voorgelegd.
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel wil middels deze algemene beschouwing bijdragen aan een verantwoorde
en vruchtbare besluitvorming.

2.

Programmaplan

In dit deel worden de verschillende programma’s (A t/m F) behandeld waarbij de overige hoofdstukken worden
betrokken indien van toepassing. Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel heeft de volgende vragen, op- en/of
aanmerkingen betreffende het programmaplan (en aanverwante paragrafen).
Algemeen programma overstijgende reactie
Verbonden partijen
De programma’s kennen een andere opzet dan wat we uit het verleden gewend zijn. Bij de programmaonderdelen
wordt gesproken over “Verbonden partijen”. In paragraaf 3.7. wordt hiervan een definitie gegeven met daarna een
opsomming van die verbonden partijen. Deze definitie sluit niet aan bij de opsomming van de verbonden partijen in
de diverse programmaonderdelen. Hieraan wordt inconsequent invulling gegeven. Wij willen voorstellen deze term
te wijzigen in “Betrokken partijen”. Hiermee wordt ook recht gedaan aan wat de gemeente beschrijft in de
Strategische Visie en de maatschappelijke geledingen, burgerinitiatieven en/of verenigingen/stichtingen die een
actieve rol hebben bij de uitvoering van de programmaonderdelen. Denk bijvoorbeeld aan buurtpreventie, Stichting
de Speeltrein, vluchtelingenwerk, Stichting d’n Eik, volksuniversiteit, bibliotheek de Lage Beemden, Stichting
Leergeld, Heemkunde kring, Dorpsteam, Basisteam Jeugd en Gezin, etc. etc.
Vraag:
- Wil het College en gemeenteraad aan deze suggestie opnemen in de begroting van 2018?
Toerisme
Er zijn minder programma’s dan voorheen. Dit betekent dat (langlopende) doelstellingen uit voorgaande jaren van
programma’s die zijn vervallen geborgd dienen te worden in deze nieuwe opzet. Gemeenschapsbelang Venhorst Boekel vindt dat de borging van de geformuleerde doelstelling en prioriteiten uit het programma Toerisme en
Recreatie uit de Begroting 2016 niet voldoende geborgd worden in voorliggende Begroting 2017. Denk aan
versterken Groene ladder, de economische spin-off voor verblijfsrecreatie, stimuleren van economische initiatieven
op het gebied van toerisme en recreatie in relatie tot terugtrekkende landbouw.
Vragen:
- Herkent het College deze constatering en heeft ze een suggestie hoe dit te borgen?
- Heeft dit ook begrotingstechnische gevolgen?
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Graag een reactie in tweede termijn van College en gemeenteraad op dit voorstel.

Portefeuilleverdeling in relatie tot programma’s
Bij nadere beschouwing van de beschrijving van de diverse programma’s conform de nieuwe wet vanaf 2017
constateren we dat de programma’s inhoudelijk uitgewerkt worden vanuit de portefeuilleverdeling van het College.
We constateren dat hierdoor de bedoeling van de beschrijving van het programma niet altijd tot zijn recht komt
waardoor thema’s onderbelicht worden danwel tussen wal en schip dreigen te vallen. Zie meer inhoudelijke
onderbouwing bij de diverse programma’s. Dit zou verholpen kunnen worden door niet één portefeuillehouder (zie
ook programma F) te noemen maar pas in de uitwerking van het programma (wat willen we daarvoor doen ) tot een
verdeling te komen tussen portefeuillehouders.
Vraag:
- Herkent het College en de gemeenteraad deze constatering en willen ze deze suggestie opnemen in de
begroting 2018?
Beleidsindicatoren
In deze begroting worden per programma diverse beleidsindicatoren genoemd. We begrijpen dat de nieuwe opzet
van deze begroting ook experimenteer ruimte vraagt. Om hier constructief in mee te denken hebben we in de diverse
programmaonderdelen een verwijzing gedaan naar beleidsindicatoren welke naar onze mening in betreffende
programma’s ingevuld kunnen worden. Beleidsindicatoren roepen direct de vraag op welke normen je daar aan
hangt ofwel welke ambitie je nastreeft als gemeente en welke middelen je daar aan wilt verbinden. Ons voorstel is
om in het voorjaar van 2017 een set van beleidsindicatoren per programma onderdeel door de gemeenteraad te laten
vaststellen met daarbij de wijze hoe invulling kan worden gegeven aan de beleidsindicator (met welk instrument kan
worden gemeten/ gewaardeerd en met welke frequentie) zodat in de begroting 2018 op basis is de beleidsindicatoren
een ambitie kan worden gekoppeld in relatie tot beschikbare middelen.
Vraag:
- Kan het College en gemeenteraad dit voorstel steunen?

Programma A: Bestuur en ondersteuning & Veiligheid
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel onderschrijft de doelstelling zoals deze is verwoord. De genoemde
beleidsindicatoren hebben vooral betrekking op de veiligheid en niet of nauwelijks op de gemeentelijke financiën en
oordeel inwoners over de gemeente. De database “waarstaatjegemeente.nl” biedt op deze thema’s bruikbare
beleidsindicatoren.
In paragraaf 4.3.6. staan kengetallen. In onderdeel signaleringswaarden kengetallen welke voortkomen uit een
stresstest voor gemeenten wordt inzicht gegeven waar de gemeente staat. Ondanks dat deze niet feitelijk worden
gebruikt, kunnen ze wel als beleidsindicator dienen.
In de Strategische visie wordt aangegeven dat het aantal éénpersoonshuishoudens in de gemeente Boekel aan het
stijgen is. De woonlasten voor deze groep is relatief hoog ten opzichte van meerpersoonshuishoudens als je dit
vergelijkt met andere gemeenten. Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel is van mening dat we ook een
aantrekkelijke gemeente moet blijven voor deze groep inwoners.
Vraag:
- Hoe kijkt het College naar de verhouding woonlasten tussen éénpersoons – en meerpersoonshuishouden?
- Heeft het College op basis van de demografische kenmerken van deze éénpersoonshuishoudens zicht op de
draagkracht en draaglast van deze éénpersoonshuishoudens?
- Leidt dit inzicht volgens het College tot heroverweging en bijstelling van deze verhouding tussen
éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens?
In paragraaf 4.6.9. Totaaloverzicht kostendekkendheid leges 2017 valt het ons op dat de kostendekkendheid 68,41%
is. Alle onderdelen zijn niet kostendekkend m.u.v. grafrechten (99,69%).
Vraag:
- Wat is de reden dat de baten achter blijven bij de lasten?
- Wat zet het college in om de lasten meer in evenwicht te brengen met de baten?
Venhorst is in 2017 gastheer voor het Europees Rural Parliament (E.R.P.).
Vraag:
- Heeft de gemeente Boekel hierin een faciliterende rol en zo ja, welke en heeft dit consequenties voor de
begroting?
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Programma B: Verkeer en vervoer
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel kan zich vinden in de beschreven doelstelling. Eerder hebben we
aangegeven dat een werkgroep zich gaat buigen over mogelijkheden m.b.t. kleinschalige vervoersoplossingen in de
gemeente Boekel. We zijn benieuwd naar de resultaten hiervan en verwachten deze in 2017 te ontvangen.
Tevens willen we het College vragen (mede) druk uit te oefenen richting de provincie voor wat betreft een halte in
Elsendorp voor de busverbinding tussen Gemert en Boxmeer. Het is van belang dat ook vanuit de gemeente Boekel
gepleit wordt voor een halte in Elsendorp zodat vooral inwoners uit Venhorst en Huize Padua gebruik kunnen
maken van de snelle verbinding naar Nijmegen/Arnhem.
Vraag:
- Wil het College zich hiervoor inzetten?
We kunnen ons vinden in de genoemde beleidsindicatoren en gaan er van uit dat deze wellicht kunnen worden
aangevuld als het gaat om de uitwerking van kleinschalige vervoersoplossingen welke door een werkgroep samen
met de gemeente worden opgepakt.
Vraag:
- Heeft het college zicht op de oorzaken van de verkeersongevallen en de locaties waar deze plaatsvinden en
wat gaat het College hier aan doen?
Programma C: Economie & VHROSV
Het is voor onze gemeente van vitaal belang om de juiste economische impulsen te geven. Dit komt uiteindelijk de
leefbaarheid van alle inwoners ten goede. Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel ondersteunt de doelstelling en
prioriteiten zoals omschreven. We missen echter de economische mogelijkheden van recreatie en toerisme zoals al
eerder aangegeven. We zien hier binnen de gemeente mooie initiatieven ontstaan welke een regionale functie
kunnen hebben. Eerder hebben we aangegeven dat het vanuit economisch perspectief van belang is hierop in te
zetten en hierbij aan te haken op ontwikkelingen in de regio. Gemeente Boekel zet Vitaal Buitengebied Boekel als
instrument in om vitalisering van het buitengebied te stimuleren.
Vragen:
- Wanneer wordt dit beleid geëvalueerd?
- Is er al een bestemming voor de middelen in het fonds Vitaal buitengebied Boekel?
Het coalitie - en collegeprogramma is gestoeld op de duurzaamheidsbalans van Telos. Daarom zien we graag dat de
beleidsindicatoren zoals concurrentievermogen, kennis, ruimtelijke vestigingsvoorwaarden, infrastructuur en
bereikbaarheid welke zijn opgenomen in de duurzaamheidsbalans lokale economie (zie:
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Bedrijvigheid-en-economie--cgd7zutnOjhv/ ) ook worden
opgenomen in de volgende begroting.
Opmerkelijk is dat volgens het dashboard http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Werk-en-inkomen-c19/Banen-naar-sector--746/ het aantal banen in de collectieve sector (35%) in gemeente Boekel groot is t.o.v.
overige sectoren zoals o.a. landbouw (17,6%) en industrie (16,5%). Zelfs relatief meer dan gemiddeld in Nederland.
Ontwikkelingen (bezuinigingsmaatregelen vanuit het Rijk) in de collectieve sector hebben ook economische impact.
Deze sector is onderbelicht in dit programma.
Vraag:
- Heeft het College de economische bijdrage van de collectieve sector in beeld en welke rol ziet het College
in deze voor de gemeente Boekel weggelegd?
Een andere ontwikkeling betreft leegstand van maatschappelijk vastgoed zoals b.v. kerkgebouwen maar ook
leegstand in de zorginstellingen. Huidige bestemmingen kunnen wellicht nieuwe ontwikkelingen in de weg staan.
Tevens kunnen plannen op maatschappelijk weerstand stuiten. Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel vindt het
relevant dat de gemeente hieromtrent een kadernotitie opstelt.
Vraag:
- Graag vernemen we in tweede termijn of dit voorstel wordt ondersteund door College en gemeenteraad
In hoofdstuk 4.3.1. Inventarisatie van de risico’s worden een aantal risico’s genoemd zonder indicatie.
Vraag:
- Wat is de stand van zaken m.b.t. de claim LOG?
Programma D: Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel kan de doelstelling volledig onderschrijven met de verwijzing naar de
eerdere opmerking aangaande toerisme& recreatie.
We zijn verheugd te zien dat de nieuwbouw onderwijshuisvesting is opgenomen in de begroting. Hiermee mag
veronderstelt worden dat deze nieuwbouw nog maar beperkt kan leiden tot verhoging van gemeentelijke leningen.
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Dit betekent wel dat de algemene reserve met 3 miljoen euro is verminderd. Deze keuze getuigt van realisme naar de
toekomst en dat vinden we verantwoord.
Gemeente Boekel heeft een rijk cultureel leven welke wordt ingevuld door diverse verenigingen en activiteiten. Het
fonds Kunst & Cultuur is aardig gevuld. In dit programma wordt geen melding gemaakt van de nota Kunst &
Cultuur.
Vraag:
- Wanneer wordt de nota Kunst& Cultuur aan de gemeenteraad voorgelegd zodat de middelen in dit fonds
doelmatig worden besteed.
Programma E: Sociaal Domein
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel staat achter de doelstellingen van dit programma. We zijn tevreden over de
processen die lopen en dit komt mede tot uitdrukking in evaluatie van het Dorpsteam en het
cliëntervaringsonderzoek WMO 2015. Het cliëntervaringsonderzoek WMO zou wat ons betreft opgenomen dienen
te worden als beleidsindicator. Dit geldt evenals indicatoren zoals stapeling regelingen Welzijn& Zorg, huishoudens
met regelingen Welzijn&Zorg, Huishoudens met 6 regelingen of meer (zie:
http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Maatschappelijke-ondersteuning-en-zorg--c21/
Ook zijn we tevreden over de rol die de ASD hierin heeft. Zoals eerder aangegeven vindt Gemeenschapsbelang
Venhorst - Boekel het wel spannend of het beleid en de beschikbare middelen gelijk opgaan.
Programma F: Volksgezondheid en milieu
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel fronst haar wenkbrauwen bij de omschrijving van dit programma. Wat ons
betreft past het niet om in dit programma de doelstelling ” het verminderen van overbodige regelgeving” op te
nemen. Dit is een overbodig gegeven daar conform Strategische Visie van de gemeente Boekel het afschaffen van
onnodige regelgeving een strategische opgave is en dus programma overstijgend is.
De maatschappelijke discussie welke gaande is m.b.t. veehouderij en gezondheid omwonenden vraagt om het beter
waarborgen van volksgezondheid binnen vergunningstrajecten en bestemmingsplannen. Er is in deze momenteel
eerder sprake van tekortschietende regelgeving dan overbodige regelgeving. Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel
vindt dat er gestreefd moet worden naar integraliteit waarbij regels niet tegenstrijdig aan elkaar zijn. We zouden
graag zien dat op dit punt het programma inhoudelijk wordt aangepast en de zin”… dat het bedrijfsleven minder last
ondervindt van overbodige regelgeving. ” wordt vervangen door “… dat ten behoeve van het bedrijfsleven gestreefd
wordt naar integraal beleid met bijbehorende regelgeving…”.
Vraag:
- Graag reactie van het College en gemeenteraad over dit voorstel
Verder maakt Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel zich zorgen over de diverse interpretaties die gegeven
worden aan de uitkomsten van het onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO). Wij achten het van
belang dat iedereen die bestuurlijke verantwoordelijkheden heeft zich van de feiten in kennis stelt en het VGOonderzoeksrapport lezen en niet enkel de informatie van belangenverenigingen volgen. Naar aanleiding van de
gewijzigde werkwijze vergunningverlening willen we in deze twee citaten uit het rapport voorleggen:
1.

2.

“Verminderde longfunctie door wonen rond veehouderij en ammoniak(blz. 12): . Uit het VGO-onderzoek komen aanwijzingen naar
voren dat het wonen in de buurt van veehouderijen een nadelig effect heeft op de longfunctie. De verlaging van de longfunctie wordt
gevonden bij mensen die veel veehouderijen in hun directe omgeving hebben, vooral bij de groep met 15 of meer bedrijven binnen een
kilometer afstand. Dit verband hangt vooral samen met aantal veehouderijen rond de woning en niet duidelijk met specifieke
veehouderijtypen. Het meest waarschijnlijk is dat deze longfunctieveranderingen samenhangen met de blootstelling aan stof en microorganismen (endotoxine) direct rond de veehouderijbedrijven. Daarnaast blijkt dat een verhoogde concentratie ammoniak in de lucht,
afkomstig van de veehouderij, een verband laat zien met afname van de longfunctie. Waarschijnlijk is het niet het ammoniak zelf dat dit
effect veroorzaakt, maar fijnstofdeeltjes die worden gevormd doordat ammoniak met andere stoffen in de lucht reageert”..
Aanbeveling (blz. 111): Diverse gezondheidseffecten lijken gerelateerd aan blootstelling van omwonenden aan diverse componenten
afkomstig van veehouderijen. Deze blootstelling kan verminderd worden door reductie van de uitstoot. Dit kan langs twee lijnen
worden ingezet: reductie van primaire emissies (fijnstof en microorganismen) of reductie van secundaire emissies (ammoniak).

Het bevreemdt ons dan ook dat het ODBN een werkwijze opstelt (zie Memo 57) welke zich specifiek richt op
pluimvee en varkenshouderij en bovenstaande bevinding niet verwerkt. In Memo 57 wordt ook aangegeven:
“Het uitstellen van de aanvragen ongeacht de diersoort, is te onderbouwen aan de hand van het onderzoek. Een belangrijke conclusie is namelijk
dat elke toename in emissies niet zal bijdragen aan een verbetering van de gezondheidsrisico’s”…

Vragen:
- Wat is de reden dat ODBN deze bevinding uit het onderzoek zoals hierboven beschreven niet opneemt in
haar werkwijze?
- Hoe gaat het College op grond van deze bevinding uit het onderzoek haar verantwoordelijkheid op grond
van de Wet publieke gezondheid, aangaande het feit dat toename in emissies niet zal bijdragen aan een
verbetering van de gezondheidsrisico’s, borgen?
- In de uitwerking wordt genoemd te pleiten voor een wettelijk (normen) kader waarbij gezondheid
meegewogen kan worden in de vergunningverlening. We verwachten dat dit nog enige tijd op zich laat
wachten. Ziet het College binnen de bestuurlijke bevoegdheden van de gemeente Boekel ook
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mogelijkheden om middels de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2017 – 2020, beleidsregels op te nemen met
een doorwerking naar vergunningstrajecten?
In de uitwerking staat dat geurbelasting terug gedrongen kan worden door beëindiging of verplaatsing van
bedrijven te faciliteren. Heeft dit financiële consequenties en op welke wijze wil het College dit dekken?
Een tegenhanger van verplaatsing is dat elders de belasting wellicht toeneemt. Is het College ook
voornemens om inzake van een verantwoord woon- en leefklimaat in vee-dichte gebieden, maatregelen te
nemen door deze gebieden te ontlasten (zie ook onderzoek VGO)?

Een aantal technische vragen aangaande deze begroting worden separaat gesteld en afhankelijk van de
beantwoording hiervan, zullen deze in tweede termijn worden meegenomen.
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 2017.
16-10-2016.

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.
1

“Voor iedereen gewoon,
gewoon voor iedereen”

“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

2

Geacht College,
Het CDA Boekel-Venhorst bedankt het college en de ambtenaren voor het
aanbieden van de Programma- en Productbegroting 2017. Ook dit jaar is er weer
veel werk verzet om de begroting aan de raadsleden aan te bieden. Bovendien een
stuk prettiger te lezen. Complimenten daarvoor!
Het college geeft aan dat we na een periode van recessie weer uit het dal klimmen.
Die woorden zet het college in daden om, door de OZB-stijging van 5% niet door te
laten gaan en bovendien een extra verlaging van de OZB van 5%. Het CDA is in de
eerdere begrotingen van deze regeerperiode continu bijzonder kritisch geweest over
de in onze ogen onnodige verhoging van de OZB. We zijn blij te zien dat er nu een
eerste stap in de goede richting gezet wordt, maar volgens ons is er nog meer
mogelijk.
Het CDA denkt dat het mogelijk moet zijn om qua woonkosten op een gemiddeld
niveau te zitten. Dit betekent dat we structureel zo’n 500.000 Euro per jaar zouden
moeten besparen. Het CDA wil deze besparing halen uit:
1. Efficiënter werken met de gemeentelijke organisatie. In de komende jaren
zullen de kosten (mede door cao afspraken) stijgen met zo’n 200.000 Euro.
De uitdaging is om dit met efficiënter (slimmer) werken te compenseren. Dit
kan ook bereikt worden door inzet van ICT.
2. Duurzaamheid is terecht door het college in de lange termijn visie genoemd
als belangrijk onderdeel voor de toekomst. Het CDA is het hier volstrekt mee
eens, maar we zouden dit willen koppelen aan financiële besparingen. Het
CDA is bereid om samen met het college en de andere partijen in de raad na
te denken hoe we structureel kunnen besparen op dit onderdeel (denk aan
minder elektriciteitsverbruik, minder inzet van chemische bestrijdingsmiddelen
bij groen onderhoud maar indien we hier verder over nadenken zullen er zeker
andere mogelijkheden zijn). Daarnaast zou het goed zijn om op dit punt met
andere stake holders zoals de Boekelse bedrijven over dit onderdeel concrete
acties af te kunnen spreken.

Organisatie
Het CDA is voor een sterke, zelfstandige gemeente waar het goed wonen, werken en
leven is. De sociale cohesie, vele vrijwilligers en hechte verenigingsleven in zowel
Boekel als Venhorst, maakt dat wij trots zijn op deze gemeente. Daar willen we mee
doorgaan! De (woon)lasten zijn echter een belangrijk onderdeel van dat woongenot
dat we met zijn allen ervaren. Wanneer deze in de ogen van onze burgers en
ondernemers te hoog worden, zal het woongenot afnemen en de ontevredenheid

toenemen. Om als gemeente sterk en zelfstandig te kunnen blijven, zal er daarom
continu en kritisch naar de lasten gekeken moeten worden. Het CDA wil zich daar
graag voor inzetten, ook al moeten we daarvoor soms geen populaire keuzes maken.
De afgelopen jaren is de loon- en prijsontwikkeling binnen de interne organisatie met
185.000 gedaald. Dat vinden we een goede ontwikkeling. We zullen verderop in dit
stuk nog vragen stellen om te bekijken welke mogelijkheden er liggen om de interne
organisatie efficiënter te kunnen laten opereren, zonder dat de burgers hiervan de
lasten ervaren.
• Zijn er op de langere termijn nog mogelijkheden om de organisatie efficiënter
in te richten zodat de overheadkosten van 40% verder dalen? Denk
bijvoorbeeld aan de steeds verdergaande digitalisering/automatisering.
Wellicht zijn er ook nog mogelijkheden om de dienstverlening op dit punt
verder te verbeteren. Op lokaal niveau zijn er wellicht ook meer mogelijkheden
van nieuwe vormen van communicatie.
• Wat is er de afgelopen 6 jaar concreet gerealiseerd op gebied van
deregulering? Is er nog meer mogelijk volgens het college?
• Hoe kan de gemeente het niet-langdurig ziekteverzuim omlaag brengen?
• Samenwerkingsverbanden: tijdens de behandeling van de strategische visie is
er gesproken over ontrafelen van de spinnenweb. We zouden dit graag verder
uitgewerkt hebben.
• Tabel pag. 53 m.b.t. leges: waarom is de kostendekkendheid zo laag? Is er
een splitsing te maken qua kosten met eigen medewerkers en externe
kosten? Externe kosten zouden immers beter beïnvloedbaar kunnen zijn. Wat
is in de legestabel bij de kosten de verhouding tussen interne en externe
kosten (medewerkers)?

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 voor onschatbare waarde voor onze gemeente en dat koesteren we!
Werken en recreëren, moeten hand in hand kunnen gaan. Ondernemers moeten,
rekening houdend met de omgeving, vooruit kunnen en niet belemmerd worden door
onnodige, niet te handhaven regels. We moeten als gemeente niet op de stoel van
de ondernemer zitten, maar ze de vrijheid kunnen geven om te ondernemen.
Uiteraard binnen gestelde kaders, maar die zijn niet voor niets al landelijk én
provinciaal vastgelegd.
Wanneer er gesproken wordt dat vergunningverlening en gezondheid niet los van
elkaar gezien mogen worden, vragen wij ons af hoe dit in kaart te brengen is? Op
basis van welke, feitelijke informatie? Beleid maken kan namelijk alleen op basis van
feiten en niet op gevoelens of emotie. Wanneer dat niet mogelijk is, dan moeten we
dit loslaten. Het CDA staat achter een verduurzaming van de landbouw. Wij vinden
dat vele ondernemers in onze gemeente al mooie stappen hebben gezet. Juist die
vooruitstrevende ondernemers moeten niet de dupe worden van de ‘stilzitters’. Het is
aan het college om juist de stilzitters te stimuleren om verder te verduurzamen.
Daarmee zal de leefkwaliteit verhoogd worden en de milieubelasting omlaag gaan.
Verder vinden we het belangrijk dat we als gemeente onze recreatieve
aantrekkingskracht versterken.
• Wat is de status van het plan Boekels Ven?

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Worden er initiatieven genomen om het fiets- en wandelroutenetwerk binnen
onze gemeente aantrekkelijker te maken? Wie neemt hiervoor het initiatief?
Welke maatregelen neemt het college om het spanningsveld, dat in sommige
gevallen tussen ondernemers en burgers in het buitengebied ontstaat, te
verminderen dan wel weg te nemen?
Waarom moet er ingezet worden op een doelmatigere en effectievere aanpak
van het begraafplaatsbeheer?
Hoeveel bedraagt de extra uitgave voor integraal onderhoudsbestek, wegens
het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen op bestrating? Wat is het
huidige budget en wat kunnen we doen om hier te besparen?
Kunnen we de bomenstichting niet actiever betrekken in uitvoer van
onderhoud aan bomen? Waarom wel of niet?
Wat is de status van het bestemmingsplan buitengebied in relatie tot planning
en voorziene uitgaven?
Wat is de status van fonds vitaal buitengebied? Is dit financieel in de begroting
verwerkt? Wat is hier de komende jaren te verwachten? Wat is de relatie met
het nieuwe bestemmingsplan buitengebied? We zouden de cijfers apart
gerapporteerd willen zien.
Nieuwe toepassingen van waterbehoud moeten een belangrijk onderdeel zijn
van planvorming, mede in het zicht van verwachte klimaatveranderingen en
risico’s op meer wateroverlast en nog versterkt door de aanwezigheid van de
Peelrandbreuk. Hoe wordt dit aspect opgenomen in nieuw beleid en in
hoeverre zijn de reeds voorgekomen problemen m.b.t. wateroverlast op De
Donk opgelost?
De Biobased economie kreeg in de strategische visie volop de aandacht. Wat
is de huidige stand van zaken in Boekel m.b.t. recycling en hergebruik van
gewassen en reststromen? Hoe worden het bedrijfsleven en openbare
lichamen in Boekel actief betrokken bij ontwikkeling en uitvoering van nieuw
beleid m.b.t. Biobased economie? Hoe maken we dit concreet?
Hoe komt het dat de tarieven voor afvalstoffenheffing tussen gemeenten zo
veel verschillen, terwijl dit regionaal georganiseerd is?

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.
• Vanuit De Donk komen klachten over slecht verlichte wegen en inbraken. Wat
gaat het college hier op korte termijn aan doen?
• In de raad van oktober is gesproken over een veilige schoolroute voor
voetgangers/fietsers vanaf de Lage Schoense naar de Parkweg. Dit verzoek is
al meerdere keren onder de aandacht van het college geweest. Nu het
kindcentrum er komt, wanneer gaat het college hier werk van maken?
• Welke aanpak kiest het college tegen drugsoverlast binnen en buiten de eigen
gemeente?
• In Brabant is steeds vaker sprake van illegale dumpingen in milieu op het riool
en in het buitengebied. Is er in Boekel ook sprake van een reëel (zowel

gezondheid als financieel) risico en in hoeverre kan dit in de toekomst leiden
tot extra lasten?
Voorzieningen en accommodaties
Het CDA is trots op de vele voorzieningen in onze gemeente. Wel moet er kritisch
gekeken worden naar de kosten hiervan. Het huidige accommodatie beleid wordt nu
onder de loep genomen en we vinden als CDA dat de verenigingen hier geen
onmogelijke lastenverhogingen van mogen krijgen. De verenigingen zijn van
onmisbaar belang voor onze gemeente en vormen het hart van de sociale
gemeenschap zoals we die kennen.
• In het jaaroverzicht staat een extra kostenpost van 20.900 per jaar voor De
Horst. Waar komen deze kosten vandaan? Hoe kunnen deze naar 0 gebracht
worden?
• Welke baten zien we terug in de investering in warmtevoorziening in De
Horst? En heeft dit gevolgen voor de exploitatiekosten/huur?
• Was het opzeggen van de huur in de Kennedystraat 3 voorzien? Hoe past dit
binnen de doelstellingen van het nieuwe accommodatiebeleid?
• Kunnen de investeringen in gebouwen, zoals het scoutinggebouw en De
Burcht, via de huur verrekend worden? En wat is hierbij de link met het
accommodatiebeleid?
• Wat is bij onderhoud gebouwen de verhouding tussen incidentele kleine
kosten (<10k) en investeringen?
• Welke concrete inspanningen heeft het college het afgelopen jaar verricht om
het niveau van openbaar vervoer te behouden dan wel uit te breiden?
• Waarom strééft het college naar een jaarlijkse aflossing van 25% op
glasvezel, terwijl dat een raadsbesluit is? Dit is dan een gegeven.
• Wanneer gaat een eerste gebruikers-overleg van Nia Domo plaatsvinden en
wordt de raad geïnformeerd over de gebruikerservaringen van het afgelopen
jaar?
• Hoe denkt het college over integratie van Mennehof functie in de Horst? Zijn
er nog andere mogelijkheden om de lege ruimtes in de Horst op te vullen met
activiteiten, die inkomsten kunnen genereren? Het lijkt ons een goed moment
om een raadsbesluit van 2011 eens opnieuw te beoordelen.

Sociaal Domein
Afgelopen jaar is door ambtenaren en verbonden partijen hard gewerkt aan de
verdere uitvoering van de 3 transities. Grote waardering voor ieders inbreng. Er is
veel tot stand gebracht en verbeterd. De uitvoering is steeds beter afgestemd op de
individuele burger Boekel kan trots zijn op haar zorgvoorzieningen. Dit is mede te
danken aan de vele vrijwilligers en mantelzorgers.
• De drie transitie onderdelen zijn samengebracht in Sociaal Domein. De
verantwoording van de 3D’s afzonderlijk zijn daardoor (financieel) nog niet
voldoende transparant. We zouden per transitie onderdeel WMO,
Participatiewet/ werk en Jeugdzorg de cijfers willen zien: in hoeverre zijn
budgetten toereikend of worden deze overschreden t.o.v. de originele
aannames? Het zou goed zijn om dit ook komend jaar per onderdeel nog
beter financieel in beeld te krijgen.
• De verantwoording van de drie sociale domeinen in jaarrekening 2015 was
volgens de accountant niet voldoende transparant om een volledige
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goedkeurende verklaring af te kunnen geven. Wat wordt er op dit moment
concreet ondernomen om nu wél volledige transparantie te verkrijgen ten
aanzien van de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet? Welke risico’s
kunnen op termijn voor Boekel ontstaan, indien de noodzakelijke transparantie
niet of te laat wordt gerealiseerd ?
Is het opzetten van de algemene voorziening huishoudelijke verzorging een
taak voor ons als gemeente? Welke initiatieven heeft het college in het vizier?
Betreft dit een lokaal of regionaal initiatief?
Het aantal ziekenhuisopnamen na verkeersongevallen met een motorvoertuig
ligt procentueel in Boekel veel hoger dan het landelijk gemiddelde? Daarbij
zijn in Boekel ook bovengemiddeld meer fietsers betrokken? Is hiervoor een
aanwijsbare ( verkeerstechnische ) oorzaak? Brengt dit extra risico’s met zich
mee v.w.b. gemeentelijke aansprakelijkheid? Welke maatregelen worden
daarvoor genomen/overwogen?
Voor opvang van vreemdelingen zijn in 2016 met regiogemeenten afspraken
gemaakt. Welke gevolgen heeft de lager te verwachten opvang van aantal
asielzoekers, voor de opvang van statushouders in onze gemeente? Moet er
met de regiogemeenten voor 2017 e.v. hernieuwde afspraken worden
gemaakt? Is met de huidige ontwikkelingen daarmee in de begroting al
rekening gehouden?
GGD: kosten op basis van inwoneraantal goed idee! We staan volledig achter
het college op dit punt.
In de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Meijerijstad wordt gesproken
over een verplichte boete indien we deze eenzijdig willen beëindigen. Dit was
destijds bij Optimisd niet nodig. Waarom nu wel? We zijn het hier niet mee
eens. Anders dienen we alvast jaarlijks een bedrag te reserveren om dit risico
af te dekken.
M.b.t. digitalisering, blijft de wereld in ontwikkeling en steeds belangrijker voor
onze burgers, om in onze participatiemaatschappij mee te kunnen blijven
doen. Hoe gaan we in Boekel de diverse nieuwe digitale web-based
toepassingen ontwikkelen en in de toekomst beter en anders benutten? Wordt
op dit terrein ook samengewerkt met regiogemeenten?

Grondbeleid en infrastructuur
Het grondbeleid heeft de laatste jaren positieve cijfers laten zien. Dat was ook hard
nodig, gezien de magere resultaten tijdens de economische recessie. Steeds was er
voldoende ruimte voor ontwikkeling en dat heeft geleid tot positieve verkoop van de
woningkavels. Boekel is één van de weinige gemeenten die in de toekomst een
groeigemeente blijft. Dat willen we graag zo houden. Dat betekent dat we snel met
elkaar om tafel moeten om een actievere grondpolitiek te gaan voeren. Zo zorgen we
ook in de toekomst voor een vitale gemeente die ruimte kan bieden aan haar
inwoners. Verder denkt het CDA dat naast woningbouw, ook bedrijven gestimuleerd
moeten worden om zich in Boekel te vestigen. Wij verwachten de komende jaren dan
ook een extra inspanning van het college om (vooral de grotere) bedrijvenkavels aan
de man te brengen.
• Wat vindt het college van de mening dat we als gemeente weer na moeten
denken over een actievere grondpolitiek?
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Wanneer wil het college met de gemeenteraad om de tafel om te praten over
de grondpolitiek? Suggestie om een keer met de gemeenteraad te
brainstormen op dit punt.
Wat is de status van het centrumplan?
Hoe vindt het college dat het centrum er over 20 jaar uit moet zien in termen
van verkeer, winkelen en beleving? We hebben het idee dat dit nog te weinig
uit de verf is gekomen in de strategische visie.
Wat is het doel van het afkoppelen van het rioleringsgebied? Welke financiële
voordelen zijn hieraan verbonden?
Hoe kijkt het college tegen het verhuren van het gemeentehuis wanneer hier
voor een deel sprake is van leegstand of niet benutten van ruimte?
Hoe staat het college in de verhoging van het fonds bovenwijks, zodat
overkoepelende projecten gemakkelijker uit dit ‘potje’ betaald kunnen worden?
Vorig jaar bij de begroting waren er partijen die dit idee van het CDA
ondersteunden.
Wat is de NCW van het grondbedrijf in €? Wat betekent dit? Wat is de
streefwaarde van de gemeente? Hoe is dit te verbeteren?
Op pag. 61 van de begroting wordt gesproken over het mogelijk af moeten
boeken of voorzieningen treffen bij bepaalde projecten. Welke? We zien
inderdaad dat er 2 complexen zijn met een negatieve waarde. Kunnen deze
dan ook afgeboekt worden?
Gebouwen Algemene Dienst: moeten we hier waarde afboeken en verlies
nemen? Zo ja, wat is de inschatting van de hoogte van dit verlies in euro’s?
Welke afspraken heeft het college gemaakt met de gemeenten Uden en
Gemert om de ontsluiting van de Randweg ook buiten de gemeente van een
passend vervolg te voorzien?
Welke visie heeft het college t.a.v. stimulering van renovatie- en
herbestemmingsmogelijkheden gebouwen en terreinen in het buitengebied?
Wat is een reële inschatting van de claims inzake (1) LOG-compensatie, (2)
latente juridische claims en (3) planschadeclaims?
Hoe kunnen we meer duurzaam werken bij openbare verlichting (dan wel
algemeen elektriciteitsgebruik)?

Overige (financiële) vragen:
• Waar worden de opbrengsten van IBN en dividend nu zichtbaar gemaakt?
• Er wordt verder weinig gemeld over de solvabiliteit. Waarom is deze zo laag?
Hoeveel bedraagt het eigen vermogen versus het totaal? Welke initiatieven
neemt het college om dit te verbeteren?
• In de tabel met kengetallen op pagina 40 wordt de belastingcapaciteit per jaar
weergegeven. In welke relatie moeten we de belastingcapaciteit van 104%
zien met de OZB opbrengsten? Volgens de definitie die uitgelegd is op pag.
40 betekent dit dus dat de opbrengst in 2017 hoger is dan in 2016: dit is in
werkelijkheid dus een verhoging i.p.v. een verlaging!
• We heffen 872.000 euro ‘te veel’ aan OZB volgens de meicirculaire. Waar zijn
de rekentarieven uit de meicirculaire op gebaseerd? Is, met dit in het
achterhoofd, een extra verlaging voor 2017 mogelijk bovenop het voorstel?
• Welke extra aflossingen zijn er mogelijk voor de ‘dure’ leningen?
• Is het mogelijk om een overzicht te krijgen van de afschrijvingen per
investering? Zijn er onderdelen, die al volledig afgeschreven zijn?

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 2017.

Geacht college,
De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en
Productbegroting 2017.
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 veel 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. Daar komt bij dat er eenmalig ca. 0,5
mln eenmalig vanuit het grondbedrijf is overgeheveld naar de algemene reserves. Alhoewel deze
trend positief is denken wij dat de gemeente Boekel nog steeds te duur is voor haar inwoners. Dit
komt ook naar voren in het laatste onderzoek van COELO over de financiële gezondheid van de
gemeenten. Boekel staat op plaats 333 van de 390 en behoort dus tot de 15 % duurste gemeenten
van Nederland. 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. Wij constateren dat wij in de slechtste categorie scoren
qua solvabiliteitsrisico, grondexploitatie en belastingcapaciteit. Alarmerend wat ons betreft; wij gaan
er namelijk vanuit dat elke gemeente en zeker Boekel, streeft naar minimale risico’s (dus categorie
A).

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. We komen niet met een tegenbegroting, omdat we a) de woonlasten niet willen verhogen
en we b) weinig aanknopingspunten zien voor structurele bezuinigingen.
Woonlasten
Wat betreft totale woonlasten behoren wij bij de duurste gemeente van 23 gemeenten
om ons heen. Het is zelf zo erg dat we de duurste gemeente zijn m.b.t. totale woonlasten
voor eenpersoons huishoudens. 6 jaar geleden toen wij begonnen met de VVD in Boekel
behoorde we tot de goedkoopste gemeenten. 6 jaar geleden waren we nog een van de
goedkoopste van de 23 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. 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 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.
Relatie met de provincie
Omdat vele belangrijke zaken geregeld worden in samenwerking met de provincie, is het van belang
om een goede relatie met deze hogere overheid te hebben. Wij als VVD stellen daarom voor om
meer in de relatie te investeren, bijvoorbeeld door het meer bezoeken- én organiseren van regionale
bijeenkomsten.
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 zijn en het
onacceptabel is om in de komende jaren een verhoging door te voeren?
2. 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?
3. 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.)

4. 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?
5. Is het mogelijk om een onderzoek te doen waarin de voor en nadelen van opschaling worden
onderzocht?
6. De verhoging van de 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?
7. Jammer vinden wij het nog steeds dat u de niet direct verkoopbare gebouwen in eigendom
van de gemeente 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?
8. Bent u het eens met de stelling: “Ook al verdwijnt de gemeente Boekel, de gemeenschappen
Boekel, Venhorst en Huize Padua zullen altijd blijven bestaan”?
9. 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?

