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BEANTWOORDING ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2016
Inleiding
Wij danken u voor de commentaren en reacties op de gemeentebegroting 2016. De besluitvorming
van uw raad bij de voorjaarsnota op 02 juli 2015 heeft ten grondslag gelegen aan de opstelling van de
begroting 2016 – 2019.

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

Opzet beantwoording algemene beschouwingen
In uw schriftelijke reacties in de eerste termijn volgt u zoveel mogelijk de programma-indeling van de
voorgeschreven begrotingsopzet. Hierdoor kan onze beantwoording (wederom) op een efficiënte en
heldere wijze plaatsvinden, waarvoor onze dank.
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Algemeen
Resultaat ombuigingen
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat het resultaat van de ombuigen 2015-2018 is?
Met vaststelling van de begroting 2015 zijn de ombuigingen zoals opgenomen in
paragraaf 2.2 van de begroting 2015 verwerkt en gerealiseerd.

Geld voor nieuw beleid?
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 4.

blz. 4.

Gevraagd wordt of het college ook vindt dat er geen geld is voor nieuw beleid.
Uitgaven voor Nia Domo, randweg en kindcentrum zijn van invloed op de
schuldenlast. Wat krijgt de gemeenschap er voor terug?
Zowel voor nieuw beleid als voor oud beleid geldt dat het college, samen met de raad,
streeft naar een verantwoord evenwicht tussen inkomsten en uitgaven, met als
uitgangspunt dat we als gemeente de noodzakelijke voorzieningen voor onze burgers
realiseren tegen zo laag mogelijke kosten.
Wat de gemeenschap er in het voorbeeld voor terug krijgt moge duidelijk zijn:
voorzieningen zoals een gemeenschapshuis, een randweg en een kindcentrum. De
lasten die gepaard gaan met Nia Domo en de randweg zijn reeds in de
(meerjaren)begroting verwerkt. De kosten van het kindcentrum nog niet. In hoeverre
dit van invloed is op de schuldenpositie van de gemeente is nu niet aan te geven.

Stelling over voortbestaan gemeenschappen
VVD Boekel - Venhorst
blz. 4.
Vraag:

Antwoord:

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”.
Het college ziet 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”.

Accommodatiebeleid
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 6.

Gevraagd wordt hoe het college denkt tot nieuwe beleidsvorming te komen inzake het
accommodatiebeleid. Tevens wordt gevraagd of er nog andere gebouwen zijn die
verkocht / verhuurd kunnen worden.
De raad heeft het college verzocht om het accommodatiebeleid inzichtelijk te maken.
Naar aanleiding van de presentatie over het accommodatiebeleid op de thema-avond
van d.d. 22.09.2015 is de gemeenteraad verzocht om het college kaders mee te
geven. Op basis van deze kaders wordt vervolgens bekeken op welke wijze het
accommodatiebeleid verder inhoud en vorm gegeven kan worden.
Daar waar mogelijkheden zijn gebouwen op een verantwoorde manier geheel of
gedeeltelijk af te stoten zullen wij dit zeker overwegen.

Algemene beschouwingen begroting 2016

2

Programma A Bestuurlijke en ambtelijke organisatie.
Evaluatie strategische visie
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat het plan van aanpak en de planning is inzake de evaluatie van de
strategische visie.
In november 2015 worden 4 bijeenkomsten gehouden met stakeholders op het gebied
van Wonen, Werken en Leven (rondom Leven worden 2 bijeenkomsten
georganiseerd). Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingegaan op de sub thema’s uit de
strategische visie en eventueel ter sprake komende thema’s. In het voorjaar van 2016
wordt een open bijeenkomst georganiseerd waar aan alle aanwezigen wordt gevraagd
waar de komende 15 jaar de prioriteiten zouden moeten liggen op het gebied van
wonen, werken en leven. De input vanuit deze bijeenkomsten wordt verwerkt in een
bijgewerkte strategische visie. Deze visie wordt voor de zomer 2016 ter besluitvorming
aan uw raad voorgelegd.

Loonstrookje raad en college
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 3.

Gevraagd wordt of het voor de Boekels burger niet beter zou zijn als raad en college
niet op hun loonstrookje blijven zitten?
Bij de begroting 2015 is een soortgelijke vraag gesteld en is gewezen op de
mogelijkheid van een vrijwillige schenking aan de gemeente. Tot op heden heeft het
college echter nog niets mogen ontvangen.

Onderzoek voor- en nadelen opschaling
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 2.

blz. 3.

Gevraagd wordt of het mogelijk is om een onderzoek te doen waarin de voor- en
nadelen van opschaling worden onderzocht.
De vraag of dit nodig is, kan beter gesteld worden.
Er zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken verschenen, zoals die van het
COELO, waaruit telkens weer naar voren komt dat opschaling veelal zorgt voor
hogere lasten. En dan hebben we het nog niet eens over de forse overgangskosten
gedurende vele jaren na een opschaling, of het feit dat een opgeschaalde gemeente
de eerste 5 tot 7 jaar meer met zichzelf en de interne organisatie bezig is dan met de
burger.
Een onderzoek uit april 2015 door de universiteit van Twente heeft als hoofdconclusie
dat opschaling louter negatieve effecten met zich brengt. De politieke en actieve
(maatschappelijke) betrokkenheid van burgers en het contact tussen burgers en
politici neemt na een herindeling af. En hoe groter de gemeente, hoe ontevredener de
burgers zijn over bestuurlijke prestaties.
Ook het SCP plaatst vraagtekens bij de zogenaamde wenselijkheid van opschaling
van gemeenten. Naarmate de omvang van het lokale bestuur groter wordt, neemt de
lokale politieke participatie af. Een omvang van ongeveer 10.000 inwoners lijkt aldus
het SCP voor veel vormen van politieke participatie een optimale omvang van het
lokale bestuur te zijn.
Terwijl men –ondanks de vele onderzoeken die het tegendeel aantonen - in
gemeenteland elkaar nog napraat en wonderen verwacht van opschaling, is men in
andere sectoren inmiddels tot inkeer gekomen en doen afschaling en maatwerk hun
intrede.
Onlangs is er nog een studie verschenen van Professor Jos Blank van de Erasmus
universiteit Rotterdam, met als titel “Illusies over fusies, een kritische beschouwing
over de schaalvergroting in de Nederlandse publieke sector 1985-2012”. De
schaalvergroting is te ver doorgeschoten, is zijn conclusie na dertig jaar onderzoek
naar de doelmatigheid van de publieke sector. Niet alleen zijn de kosten opgelopen en
is de bereikbaarheid afgenomen. De kwaliteitsvoordelen die fusies zouden opleveren
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zijn niet aangetoond. Ook stelt hij een omgekeerde bewijslast voor bij het voornemen
om te fuseren. Nu is een fusie alleen tegen te houden als er aantoonbaar negatieve
effecten worden verwacht. ‘Draai het om’, zegt Blank. ‘Toon maar aan dat een fusie
bijdraagt aan vergroting van de maatschappelijke welvaart’.

Fusie Zeeland, Uden en Boekel
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of het college het eens is met de stelling van de VVD dat er op dit
moment een kans ligt om een mooie gemeente te creëren die bestaat uit Zeeland,
Uden en Boekel.
Elke gemeente waar Boekel in op zou gaan, zou een mooie gemeente worden. Maar
zeker niet zo mooi als Boekel nu is.

Kostenverdeelsystematiek
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Vraag:
Vraag:
Antwoord:

blz. 3.

blz. 4.

Gevraagd wordt waarop de extra uitgaven van burgemeester & wethouders,
ondernemingsraad en representatie in 2016 t.o.v. 2014 zijn gebaseerd.
Gevraagd wordt waarom er kosten zijn begroot voor gewezen wethouders.
Gevraagd wordt waarom op diverse dienstverlening de kostenverdeling Frontoffice zo
drastisch omlaag gaan.
Vanaf begrotingjaar 2015 is de kostenverdeelsystematiek geactualiseerd. Dit lijdt tot
verschuivingen van ‘toegerekende’ kosten. Deze ‘toegerekende’ kosten bestaan met
name uit salaris- en overhead kosten.
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Programma B Mobiliteitsbeleid
Enquête & Visie Dorpsraad Venhorst
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Er wordt gevraagd naar de resultaten van de enquête die Stichting Leefbaar Venhorst
heeft uitgevoerd naar de vervoersbehoefte van de inwoners van Venhorst.
Het college heeft de resultaten van de enquête onlangs ontvangen van de Stichting
Leefbaar Venhorst. De resultaten worden nu nader geanalyseerd. In overleg met de
Stichting Leefbaar Venhorst zal worden bezien wat de vervolgstappen zullen zijn.

Verkeersveiligheid rondom scholen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 2.

Gevraagd wordt of de buurtbus in Venhorst gaat verdwijnen en zo ja wat daar de
reden van is. Als de buurtbus niet verdwijnt, waarom staat deze dan niet meer vermeld
in de begroting.
Het is zeer waarschijnlijk dat de buurtbus in Venhorst gaat verdwijnen. De reden
hiervoor is dat er veel te weinig gebruikt van wordt gemaakt door de inwoners van
Venhorst. Het budget voor de buurtbus is overigens nog wel in de begroting
opgenomen maar niet meer bij programma B, maar bij programma D.

Openbaar Vervoer
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz. 2.

Heeft het college nog invloed op het op het besluit van de provincie om te stoppen
met de buurtbus in Venhorst en het laten vervallen van de avondbus van lijn 121 in
het weekend en op feestdagen en wordt hierbij samengewerkt met andere
gemeenten.
Op het gebied van verkeer en vervoer werken wij met de andere gemeenten in
Noordoost Brabant samen in de GebiedsGerichte Aanpak verkeer en vervoer (GGA
Noordoost Brabant). Openbaar vervoer valt hier ook onder. Vanuit het GGA Noordoost
Brabant wordt met de provincie overlegd over Openbaar Vervoer.

Buurtbus (2)
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz.3.

Er wordt gevraagd wat er verstaan wordt onder grotere maatregelen in het kader van
verkeersveiligheid rondom scholen.
Wat het college betreft zijn er geen grote maatregelen nodig in het kader van
verkeersveiligheid rondom scholen Wij kunnen de vraag ook niet herleiden vanuit de
begrotingsteksten.

Buurtbus (1)
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz.3.

blz. 2.

Gevraagd wordt of het aantal aansluitingen en de frequentie van het busvervoer door
Boekel verder verlaagd wordt en wat er in samenwerking met andere gemeenten
wordt gedaan om het HOV-niveau (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) van deze regio
in stand te houden dan wel te verbeteren?
De avondbus in het weekend en op feestdagen van lijn 121 zal in de nieuwe
concessie voor het Openbaar Vervoer in Zuidoost Brabant vervallen. Het HOV in de
regio zal de komende jaren zeker niet verslechterd worden. Op het gebied van verkeer
en vervoer werken wij met de andere gemeenten in Noordoost Brabant samen in de
GebiedsGerichte Aanpak verkeer en vervoer (GGA Noordoost Brabant). Openbaar
vervoer valt hier ook onder. Vanuit het GGA Noordoost Brabant wordt met de
provincie overlegd over Openbaar Vervoer.
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Verkeersveiligheid Voskuilenweg
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of het college als prioriteit in dit programma de verkeersveiligheid van
voornamelijk fietsers op de Voskuilenweg (vanaf de Ringbaan richting sportpark
Voskuilen) wil verbeteren door een betere verlichting van dit weggedeelte..
Dit verzoek is in behandeling bij het college. Verlichten van het buitengebied past niet
in ons algemeen beleid. Zeker niet als er – net als in dit geval - goed verlichtte
alternatieven zijn. Wel zal de uitrit van het sportpark worden verlicht middels 1
lichtpunt. Daarvoor zijn acties uitgezet.

Randweg
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 2.

blz. 2.
blz. 3.

Gevraagd wordt hoe reëel het is dat de randweg in 2017 wordt aangelegd.
Aanleg in 2017 is niet erg waarschijnlijk. We richten op de vaststelling van het
bestemmingsplan voor de zomerperiode van 2017. Vervolgens start de provincie met
contractering van de aannemer. Tegelijkertijd lopen dan de bezwaarprocedures. Start
realisatie in 2018 is een meer reëel scenario.
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Programma C Economische ontwikkelingen
Centrumvisie
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 3.
blz. 2.
blz. 2.

Gevraagd wordt of de centrumvisie nog past binnen de huidige wensen en
ontwikkelingen.
De visie past nog binnen de huidige wensen en ontwikkelingen.

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt naar de stand van zaken uitwerking centrumvisie.
Zaken zoals de aankleding met bloemen of het met de feestdagen in samenwerking
met de ondernemers aanbrengen van feestverlichting zijn geïmplementeerd of in gang
gezet. De invulling van Nia Domo heeft vorm gekregen. Daarnaast vindt er intensief
overleg plaats met vastgoedeigenaren en (potentiële) huurders. Mede gericht op het
centreren van een aantal voorzieningen. Daar zit inmiddels beweging in.
Naar verwachting zal begin 2016 dan ook duidelijk worden of de voorgestane
clustering rondom het plein daadwerkelijk kan worden bereikt. Als die kans er
daadwerkelijk komt zullen we daarover met u in overleg treden.

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt naar de planning van de uitvoering centrumvisie Boekel.
De gemeente verwacht in samenspraak met diverse belanghebbenden in 2016 te
starten met de implementatie.

Ontwikkeling GGZ
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 5.

Gevraagd wordt op welke wijze en met welke participanten denkt het college de
komende jaren vorm te geven aan de economische component zorg.
De component zorg krijgt, bij voldoende vraag, ruimte zich waar mogelijk verder en
ruimer te positioneren in Boekel. Deze vraag wordt nu vooral in beeld gebracht door
met name de GGZ, Brabant Zorg al dan niet in combinatie met PeelrandWonen. Wij
zullen waar kansen liggen actief inspelen op ontwikkelingen. Dit kan zijn met
bestaande en nieuwe partijen of particuliere initiatieven.

Inventarisatie van risico’s (BoekelNet)
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst

blz. 5.
blz. 2.
blz. 4.

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat het aansluitpercentage is van het glasvezelnetwerk.
Net als andere providers is BoekelNet terughoudend met communicatie over
klantaantallen en het verloop ervan. Dit najaar wordt samen met de partners op het
netwerk een hernieuwde campagne gevoerd met als doel het aansluitpercentage sterk
te verbeteren.

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat de opbrengsten zijn uit de investeringen in het glasvezelnetwerk.
De gemeente heeft niet geïnvesteerd met als doel opbrengsten te genereren. Doel is
geweest een gemeentedekkend netwerk te krijgen met voor de gemeente minimaal
een kostenneutrale opstelling. Als gevolg van de risicopremie op de bankgarantie, de
hoge rente en meevallers op de uitvoering is de stand positief.

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt naar een onderbouwing van de extra lening van € 65.000.
In 2014 heeft E-Fiber Boekel B.V. extra geïnvesteerd in het netwerk vanwege
uitbreidingen. Dit is met name gedaan in Donk fase 2 en Dolce Villa die eerder gereed
kwamen dan verwacht. Daarom is in 2015 via BoekelNet het verzoek gedaan om over
2014 geen rente te betalen. Dat verzoek is gehonoreerd en daarmee is de lening
verhoogd, zoals verwoord in de begroting.
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Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt naar de rol van de toezichthouder en de commissaris.
De toezichthouder is aangesteld namens het college. Hij houdt toezicht op het reilen
en zeilen van de stichting BoekelNet. Daarover rapporteert hij naar het college en
ontvangt hij geen vergoeding.
De commissaris is namens de raad geplaatst op E-Fiber Boekel B.V. Het college heeft
daar geen zeggenschap over.

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

Gevraagd wordt wanneer de herijking van het standplaatsenbeleid op de agenda
komt.
Voorjaar 2016.

Standplaatsen/weekmarkt
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:
Vraag:
Antwoord:

blz. 4.

Gevraagd wordt wanneer we uitsluitsel verwachten over de LOG claim.
Een onderdeel van de claim is de nieuwvestiging van een bedrijf aan de Langstraat.
Als dat proces is afgerond kan de definitieve claim berekend worden. Waarschijnlijk
zal over die nieuwvestiging in de decemberraad een besluit worden voorgelegd.
Mocht er in december nog geen duidelijkheid komen over de nieuwvestiging dan
overweegt het college om toch de claim in te dienen ook al zijn de financiële
consequenties niet 100% helder.

Reconstructie landbouw
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 3.

Gevraagd wordt in hoeverre de gemeente de strikte tijden die zijn afgesproken met de
standplaatshouders handhaaft en wat de gemeente doet als er signalen binnenkomen
dat men zich niet aan de afspraken houdt.
Bij klachten worden de standplaatshouders hierop aangesproken en vinden
vervolgcontroles plaats.
Gevraagd wordt of een verhoging van het tarief voor standplaatshouders mogelijk is.
Ja.

Uitsluitsel LOG claim
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 3.

blz. 3.

Gevraagd wordt waarop de extra uitgaven van € 30.000 op zijn gebaseerd.
Vanaf begrotingjaar 2015 is de kostenverdeelsystematiek geactualiseerd. Dit lijdt tot
verschuivingen van ‘toegerekende’ kosten. Deze ‘toegerekende’ kosten bestaan met
name uit salaris- en overhead kosten.
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Programma D Leefbaarheid
Sociale zaken
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel
afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?
In 2006 was er een natuurlijk moment aangebroken om te kijken naar de invulling van
de eigen sociale dienst. Uitstroom als gevolg van de VUT en doorstroom naar andere
interne functies maakte het noodzakelijk de eigen bedrijfsvoering tegen het licht te
houden. Bij de heroverweging werd ook de visie van regiegemeente betrokken.
Veranderde wetgeving en een steeds complexere uitvoeringspraktijk maakte het
noodzakelijk om meer specialisatie in huis te hebben waarvoor het klantenbestand te
klein was.

KCV Brabant Noordoost
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

blz. 1.

blz.1.

Gevraagd wordt wat het college ondernomen heeft om de ontevredenheid over het
functioneren van de GR KCV Brabant Noordoost terug te dringen.
Het college kent de klachten aangaande de GR KCV Brabant Noordoost. Het college
is niet van mening dat deze slecht zou functioneren. Uit uitgevoerde
klantevredenheidsonderzoeken blijkt dat de klanten voor het vervoer, veiligheid,
chauffeurs, kwaliteit van de voertuigen en tijdigheid een 8 geven. Los daarvan worden
individuele klachten doorgegeven en waar deze structureel zijn om een oplossing
gevraagd.

Verschil jaarrekening 2014 t.o.v. begrotingen vanaf 2016
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.) blz. 4.
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt waar het verschil tussen de jaarrekening 2014 en de begrotingen
vanaf 2016 op pagina 23 vandaan komt.
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ‘nieuwe’ taken WMO &
Jeugdzorg. De extra lasten worden hier verantwoord. De baten die hier tegenover
staan zijn een onderdeel van de algemene uitkering en worden verantwoord binnen
programma J. De daling van de baten op programma J is de verschuiving van de
baten WSW middelen die vanaf 2015 een onderdeel zijn van de algemene uitkering.

Budgetneutrale uitvoering nieuwe taken
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 2.

Gevraagd wordt of het college zicht heeft op het al dan niet behalen van de
doelstelling om binnen het budget te blijven en of hierbij rekening gehouden wordt met
de inkomsten vanuit de eigen bijdragen.
De insteek bij de inkoop en uitvoering van de jeugdhulp is en blijft om deze taken
binnen het beschikbare budget uit te voeren. Alhoewel het hier gaat om een open
einde regeling, ziet het er vooralsnog naar uit dat we de jeugdhulptaken binnen het
beschikbare budget uit kunnen voeren. Hierbij is rekening gehouden met inkomsten
uit de ouderbijdrage.
Ja, we verwachten voor de Wmo binnen het budget uit te komen, hierbij is rekening
gehouden met inkomsten vanuit eigen bijdragen.
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Evaluatie centrumgemeenten
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Gevraagd wordt of de werkwijze van de centrumgemeenten Oss (Wmo) en ’sHertogenbosch (Jeugdwet) ook geëvalueerd wordt en zo ja, op welke manier.
Voor de inkoop van jeugdhulp is per 1 januari 2015 een centrumregeling met een
looptijd van vier jaar vastgesteld, waaraan 18 gemeenten deelnemen. Deze
centrumregeling zal half 2016 geëvalueerd gaan worden. Het Regionaal
Transformatie Team en de Overlegtafel zullen bij deze evaluatie betrokken worden.
Ja, deze werkwijze met Centrumgemeente Oss voor de Wmo wordt geëvalueerd.
Deze evaluatie start binnenkort met de regiogemeenten en centrumgemeente Oss.

Basisteam Jeugd en Gezin
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 5.

Gevraagd wordt wat de baten en lasten zijn in de 3D’s.
De bijdrage van het Rijk zijn budgettair neutraal verwerkt in de begroting 2016.
Het deelfonds sociaal domein (onderdeel algemene uitkering) voor 2016 is als volgt
opgebouwd:
Wmo:
€ 1.239.505
Jeugdzorg:
€ 1.778.509
WSW:
€ 1.516.302
P-deel:
€ 0.076.025

Voorzieningen in Venhorst
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 2.

Gevraagd wordt waardoor de P.M. post ten behoeve van het Basisteam Jeugd en
Gezin (BJG) veroorzaakt wordt, wat de te verwachten kosten zijn en welke invloed de
gemeente op deze kosten heeft.
De kosten voor het BJG zijn structureel hoger dan het bedrag dat we op de begroting
beschikbaar hebben. In 2015 hebben we deze meerkosten nog kunnen dekken uit het
invoeringsbudget transitie jeugdzorg. Vanaf 2016 zal er structureel een bedrag in de
begroting opgenomen moeten worden. De evaluatie van de BJG’s die momenteel
uitgevoerd wordt, zal moeten uitwijzen of de huidige inzet van de BJG’s passend is, op
basis van huidige inzichten lijkt dat het geval. In dat geval verwachten wij dat de
structurele meerkosten voor het BJG ongeveer € 70.000 bedragen. Van groot belang
daarbij is dat we met deze investering aan de voorkant veel hogere kosten van
intensieve trajecten bij te laat ingrijpen denken te voorkomen.

Sociaal Domein – Bijdrage 3D’s
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 2.

blz. 2.

Gevraagd wordt naar het op peil houden van de voorzieningen in Venhorst en het
behouden van jonge inwoners van Venhorst.
Om de voorzieningen in Venhorst te behouden is het van belang dat de aanwas van
de jeugd geborgd is. De gemeente draagt daaraan bij door het zorgen voor een ruim
aanbod in kavels en bouwmogelijkheden tegen een gereduceerde prijs. Buiten de
winkelvoorzieningen is het voorzieningenniveau van Venhorst voor een kern met die
omvang ruim te noemen. Ook private initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid
worden ondersteund.
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De Horst
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt wat het college voor mogelijkheden ziet om meer inkomsten te
genereren in de Horst. Hoe denkt het college over integratie van de ‘Mennehof-functie’
in De Horst en welke mogelijkheden zijn er om de lege ruimtes in de Horst op te vullen
met activiteiten.
Integratie van de Mennehof in de Horst is een prima maatregel vanuit exploitatie en
vanuit de dorpshuisfunctie van De Horst. Dan gaan we echter voorbij aan functie van
Mennehof in de totale schakel van (zorg)voorzieningen in Venhorst. In een
raadsvoorstel is dat uitgebreid aan u voorgelegd wat heeft geleid tot een raadsbesluit
van oktober 2011 om de huidige constructie in stand te houden.

Sportcomplex de Donk
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 4.

Gevraagd wordt waarop de extra uitgaven in 2016 t.o.v. 2014 zijn gebaseerd.
Vanaf begrotingjaar 2015 is de kostenverdeelsystematiek geactualiseerd. Dit lijdt tot
verschuivingen van ‘toegerekende’ kosten. Deze ‘toegerekende’ kosten bestaan met
name uit salaris- en overhead kosten.

Vluchtelingen
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 4.

Gevraagd wordt waarom de kosten voor het sportcomplex de Donk in 2016 met
€ 60.000 stijgen t.o.v. 2014.
Het activeren van kosten van investering (2014 & 2015 – Hockeyveld / Kleedlokalen
Boekel Sport) lijden tot een verhoging van de kapitaallasten.
Tevens is vanaf begrotingjaar 2015 de kostenverdeelsystematiek geactualiseerd. Dit
lijdt tot verschuivingen van ‘toegerekende’ kosten. Deze ‘toegerekende’ kosten
bestaan met name uit salaris- en overhead kosten.

Sportcomplex Venhorst
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 4.

blz 5.

Hoe groot acht het college de kans dat van onze gemeente en onze inwoners een
grotere bijdrage gevraagd zal worden i.v.m. de toestroom van vluchtelingen en is
hiermee in de begroting al rekening gehouden?
In hoeverre voert het college al oriënterende voorbereidingen voor de bijdrage van
onze gemeente voor de opvang van statushouders met Peelrand Wonen, onderwijsen zorginstellingen?
Het is momenteel nog niet duidelijk wat de toekomstige bijdrage van onze gemeente
wordt aan de grotere toestroom van vluchtelingen. De bijdrage bestaat op grond van
de huidige situatie uit het uitvoeren van de reguliere taakstelling. Voor extra kosten
van begeleiding wordt een bijdrage ontvangen vanuit de COA.
Dit onderwerp is onderdeel van voortdurend overleg met onze partners op dit gebied:
Peelrand Wonen en Vluchtelingenwerk. Ook in ons regulier overleg met het onderwijs
staat dit voortdurend op de agenda, ten aanzien van aanmelding van kinderen van
statushouders. Tot nu toe lukt het nog deze kinderen ondersteuning binnen de
Boekelse basisscholen te bieden met de Taalklas Boekel.

Algemene beschouwingen begroting 2016

11

Programma E Toeristisch recreatief beleid
Wijst/Peelrandbreuk
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat voor mogelijkheden het college ziet voor wat betreft het zichtbaar
maken van wijst/peelrandbreuk.
Het zichtbaar maken van wijst en/of de peelrandbreuk bevindt zich nog in een
oriënterende fase. Er zijn dan ook nog geen concrete mogelijkheden te benoemen
voor wat betreft het zichtbaar maken.

Boekels Ven en Boekels Hout
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 2.
blz. 3.

Gevraagd wordt wat de stand van zaken is aangaande ontwikkelingen van Boekels
Ven en Boekels Hout.
De eigenaren van camping Boekels Ven c.q. Swamp Valley onderzoeken de
mogelijkheden om tot een nieuwe ontwikkeling van de camping te komen.

Toerisme
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 4.

blz. 3.

Gevraagd wordt wat het college gaat doen met budget ad. € 36.000 voor bevordering
van toerisme en welke effecten het college verwacht van deze investering. Wordt er
op regionaal verband samengewerkt om de regio te promoten. Welke bedrijven
betalen toeristenbelasting en heeft dit ook betrekking op arbeidsmigranten.
Voor promotie van de regio wordt al jaren naar tevredenheid samengewerkt met VVV
Noordoost-Brabant. Hiervoor is jaarlijks een budget van € 5.400 beschikbaar. Het
restant bedrag is een toerekening van de interne kosten op basis van de
kostenverdeelstaat Welzijn.
Toeristenbelasting wordt geheven voor het houden van verblijf met overnachting
binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die
niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn
ingeschreven. Bij arbeidsmigranten wordt geen toeristenbelasting geheven.
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Programma F Veiligheid en handhaving
Gebruik groeps App bij buurtpreventie
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

blz. 2.

Gevraagd wordt of is/ wordt onderzocht of ook in de gemeente Boekel bij
buurtpreventie wordt gedacht aan het via een groepsapp melden van verdachte
situaties.
De leden van het Buurtpreventie Boekel zijn hier mee bezig. Inmiddels bestaat er al
een groepsapp voor de buurtpreventiecoördinatoren. Enkele buurten werken ook
binnen de buurt al met een groepsapp. In de werkgroep buurtpreventie 2.0 wordt
bekeken of en zo ja hoe dit over het hele buurtpreventie-project uitgerold kan worden.

Actie en informatie ten aanzien van aanrijtijden ambulance.
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 2.
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt welke actie het college uitzet aangaande het behalen van aanrijtijden
van de ambulance en het informeren over preventieve maatregelen.
De wettelijke norm voor de aanrijtijd spoedvervoer urgentie A1 is 15 minuten. Deze
norm geldt voor de hele RAV-regio, niet voor gemeenten of kernen op zich. Dat is
gezien de beperkte beschikbaarheid van ambulances ook niet mogelijk.
In de periode januari tot en met augustus 2015 zijn er naar Venhorst 11 spoedritten
geweest met urgentie A1, waarvan slechts 1 maal de norm van 15 minuten niet werd
gehaald. Dit genereert een percentage van 9,1% maar gezien het zeer kleine aantal
ritten is dit toch een hele goede prestatie. Van deze ene overschrijding was de
aanrijtijd 15 minuten en 20 seconden. Een hele kleine overschrijding dus.

Algemene beschouwingen begroting 2016

13

Programma G Ruimtelijke ordening en woningbouw
Gronden
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

blz. 4.
blz. 6.

Gevraagd wordt wat het alternatieve aspect inhoudt van de ontwikkelingen
Schutboom.
Op het onbebouwde gedeelte dat aan de gemeente blijft kunnen, op termijn, diverse
functies worden gerealiseerd. Denkbaar zijn bijvoorbeeld woningbouw, lichte
bedrijvigheid, zorg.
Gevraagd wordt hoe het college denkt over de verkoop van gronden voor
woningbouw, landbouw, en industrie. Wanneer is het moment om nieuwe gronden
aan te kopen.
De gemeente beschikt de komende jaren nog over voldoende grondvoorraad. De
planning en strategie is verwerkt in de Grondbedrijf rapportage. De grondprijzen
worden jaarlijks gemonitord.

Stand van zaken Crisis- en herstelwet – Omgevingsplan Buitengebied
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 3.
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of er al uitsluitsel van het ministerie I&M is of de gemeente het
nieuwe bestemmingsplan buitengebied kan uitwerken als Omgevingsplan in het kader
van de Crisis- en herstelwet.
e
Hierover is nog geen uitsluitsel. Het voorstel voor de 11 tranche ligt momenteel nog
ter advisering bij Raad van State. Het college heeft er alle vertrouwen in dat het
e
project Omgevingsplan Boekel in z’n volledigheid in de 11 tranche wordt opgenomen
en hopelijk eind 2015 formeel opgenomen wordt bij het te nemen besluit door het Rijk.
Wij hebben geen enkel geluid gehoord van het ministerie dat dit anders zou zijn.

Arbeidsmigranten
CDA Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

blz. 3.

Hoe legt het college aan ondernemers uit dat zij arbeidsmigranten niet voor de
periode van maximaal zes maanden mogen onderbrengen in woonunits omdat dit
volgens het college geen adequate vorm van huisvesting is en omdat er volgens het
college een rommelig beeld ontstaat, terwijl de bewoners van het Ecodorp jaren in
woonunits mogen verblijven?
Het college geeft Ecodorp de ruimte om in de startfase dergelijke units te gebruiken
met het oog op definitieve faciliteiten op termijn. Dat mogen geen units zijn. Door deze
flexibiliteit ontstaat er voor Ecodorp ook financiële ruimte om te investeren in een
kwalitatief goede en permanente inrichting van het gebied.
Ook mensen die een eigen huis gaan bouwen mogen dergelijke units als tijdelijke
voorziening gebruiken. Dit is dan wel aan een concrete termijn gekoppeld, gericht op
het realiseren van de definitieve woning.
De investering voor de arbeidsmigranten die ondernemers zullen doen is van meer
permanente aard. Derhalve zijn wij van mening dat units geen passende
huisvestingsvorm zijn.
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Bouw en woningtoezicht
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of we met minder regels en/of minder taken bij de ODBN kunnen
besparen op de post bouw en woningtoezicht.
Vooropgesteld vind het college dat de taak bouw en woningtoezicht in Boekel sterk
gedereguleerd is. Wij beperken ons tot het absoluut wettelijk minimum. Met 1,5 fte op
dit taakveld (dat is inclusief vergunningverlening !) is de organisatie op dit onderdeel
mean and lean. De ODBN voert nauwelijks taken uit op dit taakveld. De inhoudelijke
(technische berekeningen) toetsing is uitbesteed bij een marktpartij tegen een scherp
tarief en de kosten worden gedeclareerd per toetsing. Een bezuiniging hierop is wat
ons betreft niet aan de orde.

Natuurlijk Gaia
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 4.

blz. 3.
blz. 4.

Gevraagd wordt wat met de initiatiefnemer is overeengekomen. Verder wordt
gevraagd in hoeverre het aanwezig zijn van draagvlak van invloed is op het doorgaan
van het initiatief.
Overeengekomen is, dat de initiatiefnemer één jaar de tijd krijgt om te onderzoeken of
het plan voor de bouw van maximaal 24 woningen gerealiseerd kan worden. Dit houdt
in, dat een bestemmingsplan moet worden opgesteld en in procedure moet worden
gebracht. Verder worden financiële middelen gezocht.
De bestemmingsplanprocedure omvat de gebruikelijke mogelijkheden tot het kenbaar
maken van bezwaren. Uiteindelijk besluit uw gemeenteraad over vaststelling van het
berstemmingsplan, waarbij een weging plaatsvindt van ingebrachte reacties.
De initiatiefnemer is inmiddels reeds het gesprek met de buurt aangegaan.
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Programma H Milieuzaken
Inzet GES t.b.v. vermindering milieudruk.
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het college met Rho Adviseurs voldoende deskundigheid in huis
heeft om dit te realiseren.
De veronderstelling dat het GES een instrument is om de milieudruk te verminderen is
niet juist. Het GES is een onderzoeksinstrument om de milieugezondheidsituatie in
beeld te brengen in het kader van het nieuwe Omgevingsplan. Op grond van de
uitkomsten uit het GES zal het college bekijken welke maatregelen er in het
Omgevingsplan kunnen worden geformuleerd om die situatie te verbeteren. Rho
Adviseurs heeft voldoende deskundigheid in huis om dit onderzoek binnen het project
Omgevingsplan uit te voeren.

Her-programmeren investeringen vGRP
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 4.

Gevraagd wordt of er al een nieuwe subsidieverzoek ligt van de lokale
energiecoöperatie Boekel Energie.
Het college heeft in mei 2015 een financiële bijdrage ad. € 5.000 toegekend aan
Boekel Energie. Het gaat hier om een eenmalige bijdrage ter dekking van de eerste
(opstart)kosten. Boekel Energie zal vanaf nu zelf moeten zorgen voor voldoende
financiële dekking van haar plannen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat we als
gemeente periodiek subsidie gaan geven aan Boekel Energie.

Milieuwetgeving
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 2.

Gevraagd wordt wat er bedoeld word met her-programmeren van investeringen en
waarom dit leidt tot schommelingen.
Investeringen in het vGRP worden jaarlijks opnieuw in de tijd uitgezet. Bij invoering
van het btw-compensatiefonds is de algemene uitkering gekort voor de volledige btwcomponent. Ook over de kosten die relatie hebben op het vGRP. Als investeringen
worden uitgesteld vindt er een lagere onttrekking uit de voorziening vGRP plaats over
de btw-component, derhalve in de onderhavige begroting een nadeel.

Boekel Energie
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

blz. 4.

blz. 4.

Gevraagd wordt waarom er in 2016 € 300.000 meer wordt uitgeven dan in 2014.
Er wordt in 2016 niet € 300.000,- meer uitgegeven dan in 2014. De bedragen wijken
wel af en bij elkaar opgeteld is dat inderdaad bijna € 300.000,-. Maar dan gaat het
zowel om baten als om lasten. In 2014 heeft er als gevolg van de oprichting van de
ODBN en liquidatie van het RMB een eenmalige uitkering plaatsgevonden van €
190.000.
Tevens is vanaf begrotingjaar 2015 de kostenverdeelsystematiek geactualiseerd. Dit
lijdt tot verschuivingen van ‘toegerekende’ kosten. Deze ‘toegerekende’ kosten
bestaan met name uit salaris- en overhead kosten. Dit leidt tot een stijging van de
‘toegerekende’ kosten van € 67.000.
Daarnaast is als gevolg van tariefstijgingen de kosten voor uitvoering werkzaamheden
ODBN het budget verhoogd met € 25.000.
Hiermee is het verschil van € 279.000 verklaard. Per saldo is er “slechts” een stijging
van € 25.000,-.
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Programma I Educatie
Verschil baten 2016 t.o.v. 2017 (OAB-middelen)
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.) blz. 4.
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt waar het verschil in baten tussen de begroting 2016 en de
begrotingen vanaf 2017 vandaan komt.
Tot en met 2016 ontvangt de gemeente gelden in de vorm van een doeluitkering t.b.v.
onderwijs achterstandenbeleid. Het Rijk beraadt zich of deze middelen vanaf 2017
een onderdeel worden van de algemene uitkering. Derhalve zijn de opbrengsten
(evenals de kosten) in de meerjarenbegroting vanaf 2017 bijgesteld naar € 0,-.

Verbinding culturele agenda aan Lokale Educatieve Agenda
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 3.
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het college wil voldoen aan de oproep om de lokale educatieve
agenda te verbinden aan een culturele agenda.
De Lokale Educatieve Agenda is het platform voor overleg en afstemming tussen het
basisonderwijs, kinderopvang en peuterwerk met de gemeente. Deze instellingen
werken reeds samen met verenigingen en Bibliotheek De Lage Beemden.

Onderwijsaccommodatie
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt in hoeverre zijn er in de begroting 2016 ter voorbereiding en
uitvoering van geplande nieuwbouw, extra kosten opgenomen.
Hiervoor zijn nog geen kosten in de begroting opgenomen. Financiële consequenties
is onderdeel van de projectvoorstellen die nog aan de raad voorgelegd gaan worden.

Passend Onderwijs
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 5.

blz. 5.

Gevraagd wordt in hoeverre blijkt uit de begroting 2016 de gewijzigde behoefte aan
passend onderwijs in Boekel.
Momenteel zijn nog geen gebouwelijke consequenties bekend. Bij het ontwerp van de
geplande nieuwbouw wordt dit aspect meegenomen.
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Programma J Algemene dekkingsmiddelen
Kapitaalasten
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat de oorzaak is dat afgesloten investeringen leiden tot een nadeel
in de kapitaallasten.
De afschrijvingstermijn van het actief ‘huurovereenkomst Nia Domo’ is van 27 jaar
naar 20 jaar gebracht zodat deze gelijk loopt met de afschrijvingstermijn van het actief
‘Aankoop Nia Domo’.

Nieuwe CAO 2016
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

blz. 2.

Gevraagd wordt wat de status is van de cao 2016 c.q. de verwachtingen van de
jaarlijkse loonsverhogingen vanaf 2016.
De cao-onderhandelingen voor 2016 en verder vinden op dit moment nog plaats. In
lijn met reeds overeengekomen cao’s voor Rijksambtenaren over 2016 en 2017 wordt
een loonsverhoging tussen de 5 en 6% verwacht over deze twee jaren.

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

blz. 2.

blz. 2.

Gevraagd wordt waaruit de niet functioneel geraamde taakmutaties bestaan.
Als volgt:
Taak mutaties Mei Circ. 2015
2016
2017
2018
2019
- Armoede- en schuldbeleid
14.700
14.700
14.700
14.700
- WMO (IU - t.b.v. bijstelling budgetten)
29.108
50.822
50.822
50.822
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Diverse kleine mutaties
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:

blz. 2.

Gevraagd wordt naar een opsomming van de posten diverse kleine mutaties binnen
programma A, B, C, F, H & J.

Antwoord:
Program m a / Kostenplaats / kostensoort

Begroot
2016

Mutatie
2016

A:Bestuur-en ambtelijke organisatie
Secretariaat van het bestuur
Contributie VNG

14.000

1.000

2.100

400

17.000

1.000

-32.000

-1.000

531.500

2.000

18.500

-500

100

-100

1.300

-500

404.000

10.100

-671.500

-8.500

49.500

500

-405.443

-3.498

Bestuurlijke samenwerking
Kosten diensten derden, inkoopplatform
B:M obiliteitsbeleid
Wegbeheer
Watersysteemheffing
C:Economische ontwikkelingen
Commerciële ruimte Kerkstr.28
Huur
F:Veiligheid en handhaving
Hulpverleningsdienst Brabant Noord
Bijdrage Brandw eer Brabant Noord
Bijdrage GHOR
H:M ilieuzaken
Vuilinzameling
Kosten voor representatie
Vuilverwerking
Aanschaf inzamelmiddelen
Diversen vuilinzameling en verwerking
Bijdrage RMB: afval
Vuilverwijdering en -verwerking
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
J:Te verdelen over programma´s
Financiën
Accountantskosten
Onroerende-zaakbelastingen gebruikers
OZB: gebruikers niet-w oningen
Onroerende-zaakbelastingen eigenaren
OZB: eigenaren w oningen
OZB: eigenaren niet-w oningen

Programma J definitief
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

-1.592.481

-2.384

-664.392

-3.515

blz. 4.

Gevraagd wordt wat er voor nodig is om bij programma J tot een definitief programma
te komen.
Na besluitvorming door de gemeenteraad over de begroting 2016 is programma J
definitief.
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Aflossing geldleningen
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of er bij ongewijzigd beleid de doelstelling om € 15 miljoen af te
lossen tot en met 2019 reëel is.
Bij ongewijzigd beleid is dit reëel.

OZB-ruimte
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 4.

Gevraagd wordt wat het effect is op de begroting en meerjarenraming.
De effecten zijn reeds verwerkt in de onderhavige begroting en vinden zijn weerslag in
het meerjarensaldo.

Vennootschapsbelasting
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 4.

Gevraagd wordt of de OZB-ruimte volledig is benut, en wat dit betekent voor de
komende jaren.
Ten opzichte van de landelijke normopbrengsten (landelijke normtarieven) is deze
volledig benut. Het is de gemeenteraad vrij de hoogte van het tarief vast te stellen.
Derhalve heeft het geen effect voor de komende jaren.

OZB-opbrengsten
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 4.

blz. 5.

Gevraagd wordt of de begroting al is ingericht conform de wetgeving rondom
vennootschapsbelasting.
Zoals vermeld op blz. 11 van de begroting staat onder P.M. posten bij VPB dat met de
voorjaarsnota 2016 de financiële effecten in beeld worden gebracht en verwerkt in de
e
meerjarenbegroting. In het 2 deel van 2015 wordt gestart met het implementeren van
de VPB in de financiële administratie zodat we per d.d. 01.01.2016 gereed zijn.

Bezuinigingsvoorstellen CDA
CDA Boekel - Venhorst

bijlage 1

Juridische ondersteuning € 5.000
Het CDA verwacht dat minder regels tot minder juridische procedures zullen leiden en
dat zou dan een bezuiniging van € 5.000 op moeten leveren.
We hebben in Boekel al aanzienlijk minder regels dan in veel andere gemeenten. En
we hebben gelukkig niet dagelijks ingewikkeld juridisch advies nodig. De keren dat wij
een dergelijk advies wel nodig hebben, schakelen wij deskundigen (zoals advocaten)
in. Zo betaal je alleen wat je nodig hebt. Het totale budget voor de gehele organisatie
bedraagt op jaarbasis € 20.000 (inclusief proceskosten). Deze kosten verschillen
overigens van jaar tot jaar en vertonen geen tot weinig relatie met de hoeveelheid
regels. Ook betreft het in wezen een open einde regeling. We kunnen als gemeente
moeilijk in oktober stoppen met het voeren van een juridische procedure omdat het
budget op is. Het college verwacht dan ook dat deze bezuiniging niet te realiseren is.
Bestuurlijke samenwerking € 25.000
Op bestuurlijke samenwerking wil het CDA € 25.000 bezuinigen. Het totale budget
bedraagt € 35.500 waarvan € 33.000 wordt bijgedragen aan Agrifood Capital en
€ 2.500 aan het regionaal inkoopplatform. Andere bedragen die bij deze posten zijn
genoemd, hebben betrekking op doorbelasting van personeelskosten.
Een korting van € 25.000 betekent dat Boekel stopt met deze vorm van regionale
samenwerking. Een samenwerking die nu echt goed gaat lopen en waar we als
Boekel ook ons voordeel mee kunnen doen.
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Personeelskosten € 125.000
Waar we gelukkig al een tijd niet meer met stelposten werken, voert het CDA hier een
stelpost op. Minder extra regels en natuurlijk verloop van medewerkers zouden
€ 125.000 moeten opleveren. Dit is niet concreet en niet realistisch.
Natuurlijk streven wij naar deregulering. Er komen niet voor niets zoveel
gemeentebesturen naar Boekel om te kijken hoe wij dat voor elkaar krijgen. En bij elke
vacature wordt gekeken of en zo ja in hoeverre deze vacature dient te worden
ingevuld. Het aantal fte’s is de laatste jaren dan ook aanzienlijk gedaald. We hebben
in verhouding al een zeer beperkte personeelsomvang.
Zonder onderbouwing stellen dat er € 125.000 op personeel moet worden bezuinigd is
te gemakkelijk. Geef eerst maar aan welke taken er niet meer opgepakt moeten
worden of tot welk niveau de dienstverlening aan de burgers moet worden
teruggeschroefd. En dan nog is het de vraag wanneer en in hoeverre dit echt een
bezuiniging oplevert.
Bevordering toerisme € 25.000
Daar wil het CDA € 25.000 euro op bezuinigen. Ook dit is een stelpost: roep maar een
bedrag en zie maar hoe te realiseren. De bijdrage aan de VVV bedraagt op jaarbasis
€ 5.400. Onder de noemer Toerisme en recreatie worden in de begroting meer posten
genoemd: monumentenzorg, standerdmolen, archeologie, heemkunde, bossen,
landschapsbescherming, boomfeestdag, plantsoenen en ander openbaar groen,
dierenweides, visclub, ijsbaan, de Perekker, bevordering toerisme, volksfeesten,
kermissen, feestverlichting, Boecult, wandelroutenetwerk, openbare hotspot,
speelplaatsen, de BLOK, de hobbyclub en evenementen.
Het CDA stelt dat er een halve fte kan worden geschrapt bij toerisme. Dat is niet
mogelijk omdat er geen halve fte wordt besteed aan sec het bevorderen van toerisme.
Gemeenschapshuis de Horst € 9.000
Hier wordt al in de antwoorden op de vragen ingegaan.
Monumentenzorg € 9.000
Hier is in totaal € 9.000 mee gemoeid. Van dit bedrag worden de kosten van de
monumentencommissie en de monumentendag betaald alsmede de kosten die
voortvloeien uit het door de raad vastgestelde gemeentelijk beleid monumentenzorg.
Hier kan volgens het CDA € 3.000 worden bezuinigd, door aan te sluiten op regionaal
beleid. Dat is er niet voor gemeentelijke monumenten. Als het CDA de enkele
gemeentelijke monumenten die wij in Boekel hebben niet meer wenst te
ondersteunen, of als het CDA de gemeentelijke monumentencommissie wil
afschaffen, dan zal het gemeentelijk beleid dienen te worden aangepast als de raad
dat zou willen.
Vervoerskosten € 25.000
De kosten voor leerlingenvervoer nemen toe doordat de tarieven stijgen. Het CDA
vindt dat wij de stijging niet moeten accepteren, hetgeen dan € 25.000 zou moeten
opleveren.
Vooropgesteld wil het college kwijt dat er altijd zeer kritisch wordt gekeken naar
contracten, tarieven en aanpassingen. Het leerlingenvervoer is in Boekel al sober
vormgegeven. Niet meegaan met de tariefverhoging zou een ongewenste
verslechtering betekenen, waarbij het de vraag is of we nog aan de wettelijke eisen
kunnen voldoen.
Muziekscholen € 10.000
Structureel wordt hier ongeveer € 10.000 minder uitgegeven dan begroot. Het budget
zou dan ook dienovereenkomstig kunnen worden bijgesteld. Daar is het college het
mee eens. Indien het CDA daarbij vast wil houden aan een maximum van € 20.000,
dan is dit bedrag tevens het plafond met als gevolg dat een stijging van het aantal
leerlingen kan betekenen dat er minder subsidie per leerling wordt toegekend.
Toeristenbelasting € 5.000
Het CDA wil door verhoging van de toeristenbelasting € 5.000 extra per jaar
binnenhalen. Mits de raad dit idee overneemt, zou dit gerealiseerd kunnen worden.
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Bestemming en structuurplannen € 100.000
Het bedrag van € 308.000 is inclusief overhead kosten. De werkelijke bezetting van
ons RO cluster is 2,5 fte. Met die bezetting voeren we regie op het totaal van toetsing,
afwijkingen, regionale overleggen, volkshuisvesting, structuurvisies en
bestemmingsplannen. Dat vinden wij knap. Op onderdelen wijkt Boekel bewust af van
bovenlokale wetgeving, daar staan we om bekend en daar zijn we fier op maar dat
kost wel inzet. Juist op RO gebied ligt het zwaartepunt bij de lokale overheid en kun je
eenvoudigweg niet teruggrijpen op bovenlokale wetgeving omdat die er niet is. Elke
10 jaar moet een bestemmingsplan worden aangepast, anders kunnen bouwleges niet
meer worden geïnd. Bezuinigen op deze post kan maar dat zal leiden tot flink langere
doorlooptijden voor de burger voor het in behandeling nemen van verzoeken.
Boomverzorging € 10.000
2 jaar geleden is gestart met het uitvoeren van de werken uit het nieuwe
boombeheerplan. Op basis van landelijke normen is ons budget stevig onder de norm.
Toch menen wij dat we kunnen voldoen aan onze zorgplicht. Met name bomen aan
doorgaande wegen kennen een groter risico bij takbreuk en krijgen een hogere
prioriteit. Met de huidige invulling zitten we op het minimum van onze zorgplicht. Daar
verder op te bezuinigen is onverstandig.
Groenbestek € 75.000
Dit voorstel betekent dat we ons budget met zo’n 1/3 beperken. Dat achten wij niet
reëel. Ook hiervoor geldt dat we met het huidige beleid een magere 6 scoren. Dat
horen we terug middels klachten van burgers over het onderhoud in de wijk. Hier
verder op bezuinigen vinden wij onverstandig.
Berm en zandwegen € 6.000
Sinds enkele jaren hebben we iets meer budget wat zich met name vertaald in betere
bermen door tijdig aan te vullen of juist af te roven. Hier kan natuurlijk op bezuinigd
worden. Dat zal echter weer leiden tot meer asfaltschade wat uiteindelijk een
kostenverhogend effect heeft. Los daarvan, voor de verkeersveiligheid is een goede
berm van aanzienlijk belang. Hierop bezuinigen achten wij onverstandig.
Openbare verlichting 6.000
Ook hier is ons budget ver onder de norm. Toch denken wij dat we het (tot heden) met
het beperkte budget konden doen. Zo is ons vervangingsbudget ± € 5.000 op een
infrastructuur met een geschatte waarde van in totaal € 2,5 mio. Andere
onderhoudsposten zijn de jaarlijkse vervanging (remplace) van lichtpunten (de
branders). Daarop bezuinigen betekent meer uitval en meer vervanging op uitval. Dat
werkt juist kostenverhogend. Nu wordt gewerkt aan een nieuw beheerplan openbare
verlichting. Ook dat zal weer sober en doelmatig zijn. De uitkomsten worden in het
voorjaar van 2016 aan u voorgelegd.
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Reserves en voorzieningen
Vitaal buitengebied Boekel
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat de oorzaak is van de toename van het fonds Vitaal buitengebied
Boekel.
Betreft stortingen in het fonds, conform de beleidsvisie Vitaal buitengebied.

Voorziening Wegbeheer
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 4.

Gevraagd wordt wat de reden is waarom de voorziening wegbeheer naar beneden is
bijgesteld.
De storting (en onttrekking) in de voorziening wegbeheer is conform het
geactualiseerde wegbeheerplan (raadbesluit d.d. 11.12.2014).

Voorziening Onderhoud gebouwen
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 4.

blz. 4.

Gevraagd wordt wat de reden is dat de voorziening onderhoud gebouwen naar
beneden wordt bijgesteld.
De storting en de onttrekking zijn niet naar beneden bijgesteld, echter naar boven.
Aan deze mutatie ligt ten grondslag de toevoeging van Nia Domo aan het
onderhoudsplan.

Algemene beschouwingen begroting 2016

23

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

Gevraagd wordt wat het ziekteverzuimpercentage in 2015 is.
Het verzuimpercentage ligt op dit moment rond de 5%.

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

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

blz. 6.

Gevraagd wordt hoe de autonome groei wordt bepaald.
Betreft een inschatting van de waarde ontwikkeling. Een toename van de waarde van
nieuwbouw, verbouw en aanbouw op het totale WOZ-areaal. Deze is als volgt uit te
splitsen:
Woningen:
€ 7.000.000,Niet woningen: € 5.500.000,-

Lokale heffingen
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 6.

Gevraagd wordt of de kengetallen aan de norm voldoen.
Dit is het eerste jaar dat deze kengetallen dienen te worden opgenomen. De
normering rondom deze kengetallen is nog in ontwikkeling. Het is uiteindelijk 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.

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

blz. 5.

blz. 3.

Gevraagd wordt of het college het met de VVD eens is dat de totale woonlasten in
Boekel veel en veel te hoog zijn.
Bij de begroting 2015 heeft de raad er bewust voor gekozen om het huidige
voorzieningenniveau in stand te houden. De daarmee gepaard gaande verhoging van
de woonlasten wordt verantwoord geacht.
Gevraagd wordt of het nog mogelijk is om de OZB verhoging van 10% in 2016
ongedaan te maken.
Met het vaststellen van de begroting 2016 zoals die voorligt wordt ook de OZBverhoging vastgesteld.
Gevraagd wordt of het college denkt dat Boekel (als kleine gemeente) investeringen
zoals t.b.v. Nia Domo, randweg en kindcentrum kan verwezenlijken zonder de
woonlasten voor de burgers extra te verhogen.
De relatie die gelegd wordt tussen het zijn van een kleine gemeente en het wel of niet
kunnen plegen van grotere investeringen wordt niet onderschreven door het college.
Daarnaast is het ons streven om uitgaven te doen, groot of klein, zonder dat dit extra
lasten met zich brengt. Helaas blijkt het nog niet mogelijk te zijn om voorzieningen
voor burgers te realiseren zonder dat het geld kost.
Gevraagd wordt of het college het eens is met de stelling dat de verhoging van de
totale woonlasten zorgt voor financiële anorexia bij de burger en dat dit vooral voor
gezinnen die het toch al zwaar hebben onacceptabel is.
Als de stelling zou luiden dat het gemiddelde gewicht van de Boekelse burger onder
het landelijk gemiddelde ligt, zouden we deze stelling kunnen onderschrijven. Als er al
een relatie ligt tussen het gewicht van de gemiddelde Boekelse burger en het beleid
van de gemeente, wordt dat veroorzaakt door de vele sportvoorzieningen die dankzij
de gemeente zijn gerealiseerd. En die voorzieningen kosten net als andere
voorzieningen geld. Geld dat voor het grootste deel via het gemeentefonds
binnenkomt en voor een beperkt deel via de OZB. Bij de begroting 2015 heeft de raad
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er bewust voor gekozen om het huidige voorzieningenniveau in stand te houden. De
daarmee gepaard gaande verhoging van de woonlasten wordt verantwoord geacht.

Verbonden partijen
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 2.

Gevraagd wordt hoe het college ervoor gaat zorgen dat alle
samenwerkingsverbanden zich aan de doelstellingen houden zoals opgelegd door de
deelnemende gemeenten.
Het college in het algemeen en de portefeuillehouders in het bijzonder, zetten zich
altijd al in voor een effectieve en efficiënte uitvoering van samenwerkingsverbanden.
Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn en pro-actief mee te denken en te participeren in
de diverse overleggen. En door een kritische houding op het vlak van inhoud en
uitvoering aan te nemen en te blijven hameren op een sobere en doelmatige
besteding van middelen.

Algemene beschouwingen begroting 2016

25

Algemene beschouwingen begroting 2016

26

Bijlage
beantwoording
algemene
beschouwingen
begroting 2016

Bijlage - Lijst met afkortingen
a.g.v.
A+O Fonds
AB
ABW
AGR
AMW
AO / IC
APPA
APV
ARBO
art.
ASHG
AWB
AWBZ
AWIR
AZ
B&W
b.v.
BAG
BBN
BBP
BBRA
BBV
Bbz
BCA
BCF
BDUR
BGO
BGT
BHIC
BIO
BLAU
BNG
BNO
BOA
BOPZ-(online)
BOR
BP
BPM
BRI
BRK
BRO
BRP
BRT
BRV
BSOB
BTW
BUIG
Burap
BVL
BW
BWT
BZK
C.Q.
CAK
CAO
CBS
Cf.
Cie
CIZ
CJG
CPB

Als gevolg van
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds) Gemeenten
Algemeen Bestuur
Algemene Bijstands Wet
Algemene Gemeentelijke Reserve
Algemeen Maatschappelijk Werk
Administratieve Organisatie en Interne Controle
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
Algemene Plaatselijke Verordening
Arbeidsomstandigheden
Artikel
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld
Algemene Wet Bestuursrecht
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen
Algemene Zaken
(College van) Burgemeester en Wethouders
Besloten vennootschap
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Brandweer Brabant Noord
Bruto Binnenlands Product
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
Bestuurscommissie Afvalinzameling
BTW Compensatie Fonds
Brede doeluitkering rampenbestrijding
Bijzonder Georganiseerd Overleg
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Brabants Historisch Informatie Centrum
Buitengebied in ontwikkeling
Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen
Bank Nederlandse Gemeenten
Brabant Noord-Oost
Buitengewone opsporingsambtenaar
Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Bijzondere ondernemingsraad
Bestemmingsplan
Belasting voor personenauto's en motorvoertuigen
Basisregistratie Inkomen
Basisregistratie Kadaster
Basisregistratie Ondergrond
Basisregistratie Personen
Basisregistratie Topografie
Basisregistratie voertuigen
Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Belasting toegevoegde waarde (=omzetbelasting)
Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten
Bestuursrapportage
Brabants Veiligheidslabel
Burgerlijk Wetboek
Bouw en woningtoezicht
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Casu Quo
Centraal Administratie Kantoor
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Conform
Commissie
Centrum Indicatiestelling Zorg
Centrum voor Jeugd en Gezin
College Bescherming Persoonsgegevens

Bijlage - Lijst met afkortingen
CPI
CPO
CVV
CWI
Dd
DIV
DKD
DLB
DT
DURP
e.d.
ECB
EHBO
EKD
EMU
ESF
EU
EV
EVZ
Fin.
FLO
FPU
FTE
Fvw
GB
GBA
GFT
GGD
GGZ
GHOR
GIS
GMC
GO
GR
GRP
GS
GVOP
GZ
H.b.h.
HHV
HNG
HVD
I&A
IBN
ICT
iDOP
ihkv
IKC
Incl.
IOAW
IOAZ
ISV
IV
IVB
IVH
JGZ
KBO
KCV
KRW
LOG
M.b.t.
M.n.

Consumentenprijsindex
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
Centrum Werk en Inkomen
De dato
Documentaire Informatie Voorziening
Digitaal Klantdossier
De Lage Beemden
Directie Team
Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen
En dergelijke
Europese Centrale Bank
Eerste Hulp Bij Ongelukken
Elektronisch Kinddossier
Economische en Monetaire Unie
Europees Sociaal Fonds
Europese Unie
Eigen Vermogen
Ecologische verbindingszone
Financieel / Financiële
Functioneel leeftijdsontslag
Flexibele Pensioen Uittreding
Fulltimerequivalent
Financiële verhoudingswet
Grondbedrijf
Gemeentelijke bevolkingsadministratie
Groente, Fruit- en Tuinafval
Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Geografisch informatiesysteem
Gemeenschappelijk Meldcentrum
Georganiseerd Overleg
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijke Riolerings Plan
Gedeputeerde Staten
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties
Grondgebiedszaken
Hulp bij het huishouden
Huishoudelijke verzorging
Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten
Hulpverleningdienst Brabant-Noord
Informatie & Automatisering
Integrale bedrijven Noordoost-Brabant
Informatie en Communicatie technologie
integraal Dorps Ontwikkeling Plan
In het kader van
Integraal kindcentrum
Inclusief
Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Werknemers
Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
Intensieve Veehouderij
Intergraal Veiligheidsbeleid
Integrale vroegHulp
Jeugdgezondheidszorg
Katholieke Bond van Ouderen
Kleinschalig Collectief Vervoer
Kaderrichtlijnen water
Landbouw- ontwikkelgebied
met betrekking tot
Met name

Bijlage - Lijst met afkortingen
M.u.v.
MER
MIRT
MKB
MOP
N.V.
N.v.t.
NHR
NOC-NSF
NT1
NT2
Nuggers
NUP
Nza
O.a.
O.b.v.
O.g.v.
ODBN
OGGZ
OKE
OM
OR
OV
OZB
P&C
P&O
Pag.
PGB
PM
POP
PS
PvA
RAV
RBL
RIE
RIVM
RMC
RO
ROC
RUD
RUPL
RVR
SBB
SGV
SMART
SV
SVn
SWEW
SWO
T/m
T.b.v.
T.g.v.
T.o.v.
T.t.v.
VCA
vGRP
VJN
VNG
VPB
VR
VTH-taken
VVE

Met uitzondering van
Mileueffectrapportage
Meerjaren investeringsprogramma
Midden en kleinbedrijf
Meerjaren onderhoudsplan
Naamloze vennootschap
Niet van toepassing
Nationaal handelsregister
Nederlands Olympisch Comité - Nederlandse Sportfederatie
Nederlandse als 1e taal
Nederlandse als 2e taal
Niet uitkeringsgerechtigden
Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid
Nederlandse Zorgautoritieit
Onder andere
Op basis van
Op grond van
Omgevingsdienst Brabant Noord
Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg
Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie
Openbaar Ministerie
Ondernemingsraad
Openbaar Vervoer
Onroerende Zaakbelasting
Planning & Control
Personeel & Organisatie
Pagina
Persoonsgebonden Budget
Pro Memorie (= ter herinnering)
Persoonlijk ontwikkelingsplan
Provinciale Staten
Plan van Aanpak
Regionale Ambulance Voorzieningen
Regionaal Bureau Leerplicht
Risico-inventarisatie en evaluatie
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
Ruimtelijke Ordening
Regionaal Opleidingscentrum
Regionale Uitvoerings Dienst
Regionaal Uitvoeringsprogramma Leefomgeving
Ruimte voor ruimte
Stichting Binnensport Boekel
Stichting Gemeenschapshuis Venhorst
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar en Tijdgebonden
Structuur Visie
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Stichting Waarborgfonds Eigen Woning
Stichting Welzijn Ouderen
Tot en met
Ten behoeve van
Ten gunste van
Ten opzichte van
Ten tijde van
Veiligheidschecklist Aannemers
Verbreed Gemeentelijke Riolerings Plan
Voorjaarsnota
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vennootschapsbelasting
Verordening Ruimte
Vergunningverlening / toezicht & handhaving
Vereniging van Eigenaren

Bijlage - Lijst met afkortingen
VVE
VVN
VWS
Wabo
WB21
WCPV
WEB
Wet Walvis
Wet WOZ
WIA
WIJ
WIN
WIW
WKPB
WM
Wmo
WNSP
WOR
WOZ
WRO
WSNP
WSW
Wtcg
WVG
WVO
WWB
WWIK
ZIN

Voor- en Vroegschoolse Educatie
Veilig Verkeer Nederland
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Waterbeleid 21e eeuw
Wet collectieve preventie volksgezondheid
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Wet Administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
Wet Waardering Onroerende Zaken
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermorgen
Wet Investering in Jongeren
Wet Inburgering Nieuwkomers
Wet Inschakeling Werkzoekenden
Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
Wet Mileubeheer
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet sanering natuurlijke personen
Wet op de Ondernemingsraden
Waardering onroerende zaken
Wet op de ruimtelijke ordening
Wet sanering natuurlijke personen
Wet sociale werkvoorziening
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Wet voorzieningen gehandicapten
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
Wet Werk en Bijstand
Wet Werk en Inkomen Kunstenaars
Zorg in natura

Algemene
beschouwingen
politieke partijen
begroting 2016
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Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor.
Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze begroting en de
technische toelichting daarop op 22 september j.l. en de griffier voor haar ondersteuning.
Hierbij ontvangt u onze algemene beschouwingen op de Programma- en Productbegroting
2016. 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 sluitende begroting heeft
waarbij de lasten voor de burger in verhouding zijn blijven staan tot wat geboden wordt.

Van voorjaarsnota 2015 naar begroting 2016
In hoofdstuk 2, paragraaf 2 van de Programma- en Productbegroting 2016 is het financieel
totaaloverzicht opgenomen. Hierna wordt per programma puntsgewijs ingegaan op de
mutaties.
Programma D

Leefbaarheid

D.01

In memo 56 zijn wij op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van de fusie
Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel en de gevolgen hiervan voor ISD
Optimisd. Hierin lezen wij dat de gemeente Sint Oedenrode een eigen sociale
dienst heeft binnen de eigen ambtelijke organisatie.

Vraag 1:

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente
Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

D.03

Over het functioneren van CVV Noord-Oost Brabant heerst veel
ontevredenheid. Toch wordt in de begroting de bijdrage verhoogd.

Vraag 2:

Wat heeft het college van B&W ondernomen om de ontevredenheid terug te
dringen?

D.O.P.
Programma H
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Milieuzaken

H.01

Het her-programmeren van investeringen leidt tot schommelingen in de
onttrekken BTW component ten laste van de bestemmingsreserve.

Vraag 3:

Wat wordt er precies bedoeld met her-programmeren en waarom leidt dit tot
de onderhavige schommelingen?

Programma J

Algemene dekkingsmiddelen

J.01

Afgesloten investeringen leiden tot een nadeel in de kapitaallasten.

Vraag 4:

Waarom moeten de eerdere ramingen nu worden aangepast?

J.02

Nieuwe CAO voor 2016. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een
loonsverhoging van 2%.

Vraag 5:

Wat is de status van de CAO 2016 c.q. de verwachtingen van de jaarlijkse
loonsverhogingen vanaf 2016?

J.07

In de mei-circulaire 2015 zijn niet functioneel geraamde taakmutaties
opgenomen.

Vraag 6:

Welke taakmutaties betreft dit en welke kosten horen hierbij?

Tot slot een algemene vraag. In de programma’s A, B, C, F, H en J zien we de posten
“Diverse kleine mutaties op programma ..” staan.
Vraag 8:

Kunt voor 2016 een opsomming geven van deze posten?

Effecten september-circulaire
De D.O.P. is tevreden met de positieve effecten die de september-circulaire laat zien.
P.M. posten (2.3)
De D.O.P. vertrouwd erop dat zij aangaande de P.M. posten tijdig wordt geïnformeerd.
Overzicht investeringen (2.4)
Vraag 9:

De D.O.P. staat volledig achter de komst van de randweg. Hoe reëel is het dat
de aanleg van de randweg in 2017 plaatsvindt?

D.O.P.
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Programmaplan
In hoofdstuk 3 van de Programma- en Productbegroting 2016 is het programmaplan
opgenomen. Hierna wordt per programma ingegaan op een aantal doelstellingen.

Programma A
Bestuur en ambtelijke organisatie
In het belang van een zorgvuldige en begrijpelijke communicatie wil de D.O.P. dat de
gemeentelijke mededelingen begrijpelijker c.q. duidelijker worden. Vooral met betrekking tot
de ruimtelijke en milieuwijzigingen. Het moet duidelijk zijn wat er gewijzigd wordt. Een
voorbeeld: vinden we het van belang als er een wijziging van huisvesting van diersoort staat
te gebeuren.

Programma B
Mobiliteit
Er zijn zorgen over de bereikbaarheid van Venhorst.
Vraag 10:

Wat heeft de enquête opgeleverd?

Vraag 11:

Wat is de visie van de inwoners van Venhorst bij monde van de Dorpsraad?

Als kleine maatregelen rondom de verkeersveiligheid van scholen niet voldoende zijn, zoals
aan de Parkweg, komen “grote” maatregelen in beeld?
Vraag 12:

Wat moeten we verstaan onder grote maatregelen?

Programma C
Economische ontwikkelingen
Goed om te horen dat er voorzichtig schot zit in de uitvoering van de Centrumvisie.
Vraag 13:

Past de visie nog binnen de huidige wensen en ontwikkelingen?

Met betrekking tot de component zorg in relatie tot economie ziet de D.O.P. graag dat er
input aangeleverd wordt voor een opiniërende commissievergadering.
Vraag 14:

Wanneer komt de herijking van het standplaatsenbeleid op de agenda?

Programma D
Leefbaarheid
De D.O.P. heeft eerder al aangegeven dat het accommodatiebeleid niet rechtvaardig is.
Tijdens de thema-informatieavond d.d. 22 september j.l. heeft het college aan de raad
gevraagd om kaders aan te geven, omdat er sprake is van verborgen subsidies. De D.O.P.
zal binnenkort gehoor geven aan uw verzoek, waarbij het uitgangspunt is dat de verborgen
subsidies gefaseerd verdwijnen.

D.O.P.
Vraag 15:
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Kunt u in het kort aangeven waar het grote verschil tussen de jaarrekening
2014 en de begrotingen vanaf 2016 op pagina 23 vandaan komt?

Programma E
Toeristisch recreatief beleid
Vraag 16:
Wat voor mogelijkheden ziet het college voor wat betreft het zichtbaar maken
van wijst/peelrandbreuk?

Programma G
Ruimtelijke zaken
Het programma ruimtelijke zaken is ambitieus. Mooi.
Vraag 17:

Wat houdt het alternatieve aspect van de ontwikkelingen voor de Schutboom
in?

Programma H
Milieuzaken
Met het aannemen van de Kadernota Omgevingsplan wordt naar de toekomst toe gewerkt
aan VERMINDERING van de milieudruk.
Naast de geurverordening en het intrekken van lege vergunningen gaat ook het instrument
van de GES ingezet worden voor geur en alle andere overbelaste milieuzaken.
Vraag 18:

Heeft het college met RHO voldoende deskundigheid in huis om dit te
realiseren?

Onze lokale energiecoöperatie doet heel goed werk. De gemeentelijke subsidie wordt goed
gebruikt.
Vraag 19:

Ligt er al een nieuw verzoek voor subsidie?

Programma I
Educatie
Vraag 20:
Kunt u in het kort aangeven waar het grote verschil in baten tussen de
begroting 2016 en de begrotingen vanaf 2017 op pagina 33 vandaan komt?
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Paragrafen
4.2.4 Arbeidsomstandigheden
De D.O.P. vindt het een gezonde ontwikkeling dat het ziekteverzuimpercentage in 2014 is
gedaald en ver onder het landelijk gemiddelde ligt.
Vraag 21:

Hoe ligt het ziekteverzuim(percentage) in 2015?

4.3.1 Inventarisatie van de risico’s
De D.O.P. vertrouwd erop dat zij aangaande de risico’s voor de gemeente Boekel altijd tijdig
wordt geïnformeerd.
Openeindregelingen
Met alle veranderingen in het sociale domein is het vooraf niet duidelijk wat de uiteindelijke
kosten zullen zijn en een kritische toets bij het toekennen van dergelijke voorzieningen,
preventieve maatregelen en een sober beleid zijn middelen die ingezet kunnen worden om
de negatieve financiële effecten zoveel mogelijk te beperken. Wij pleiten er altijd voor om de
menselijke kant niet te vergeten! Wij hebben vertrouwen in het Dorpsteam en de aanpak die
zij hanteert.
Grondbedrijf
De D.O.P. is zeer tevreden over de resultaten in het grondbedrijf. Het actieve beleid werpt
zijn vruchten af.
Glasvezel
U geeft aan dat het aansluitpercentage het grootste risico is van het glasvezelnetwerk.
Vraag 22:

Hoe hoog is het aansluitpercentage op dit moment en is dit toereikend?

4.3.2 Weerstandscapaciteit
De D.O.P. is verheugd dat de door Arcadis in januari 2015 gemaakte berekeningen
aantonen dat het weerstandsvermogen toereikend is.

4.3.5 Weerstandsvermogen
De D.O.P. is verheugd dat het weerstandsvermogen van voldoende omvang is en hoopt dat
de genoemde P.M. posten niet tot verrassingen zullen leiden.

4.3.6 Kengetallen
Vijf kengetallen vormen een verplicht onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen &
risicobeheersing.

D.O.P.
Vraag 23:
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Voldoen de resultaten aan de norm?

4.6.8 Woonlastenontwikkeling
Uit de tabel op pagina 61 blijkt dat de woonlasten in Boekel in 2016 gemiddeld zullen stijgen
van € 756,56 naar € 774,03. Een stijging van 2,31%. De D.O.P. kan op dit moment nog niet
aangeven of deze stijging noodzakelijk is en komt daar in tweede termijn op terug.
In de opbrengst van de gemeentelijke belastingen is rekening gehouden met een autonome
groei van € 33.000 in 2016.
Vraag 24:

Hoe is deze autonome groei bepaald?

Tot zover onze algemene beschouwingen op de Programma- en Productbegroting 2016.

Fractie D.O.P.

Algemene Beschouwing op
Programma- en Productbegroting 2016
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 2016’ met daarin opgenomen de meerjarenramingen voor 2017 – 2019 overeenkomstig het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
De ambities en doelstellingen komen voort uit het coalitieprogramma en het collegeprogramma en passen bij de
huidige financiële mogelijkheden. Het college presenteert een sluitende begroting welke gepaard gaat met een OZBstijging van 10% om de huidige voorzieningen in stand te kunnen houden. Als de middelen schaars worden en de
lastendruk voelbaar wordt, neemt ook de discussie toe over solidariteit en uitgangspunt gebruiker/genieter en
vervuiler betaald. Dat is onvermijdelijk en daagt ons volksvertegenwoordigers uit om scherpere keuzes te maken.
Vorig jaar heeft Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel gepleit dat als voor het algemeen nut, voorzieningen in
stand worden gehouden, iedere inwoner daar in gelijke mate aan bij zou moeten dragen. Wettelijk gezien kan dit
niet, wat we spijtig vinden. We constateren dat hierover ook landelijk discussies gaande zijn. Het Centraal
Planbureau schetst in haar rapport “Een ruimer lokaal belastinggebied” de mogelijkheid voor meer vrijheid van
lokale belastingvrijheid voor lokale overheden.
2015 is het overgangsjaar van de drie transities. Er is in aanloop naar deze transities veel gediscussieerd en zorg
uitgesproken dat gemeenten niet in staat zijn om de decentralisaties goed vorm te geven. Zeker kleine gemeenten
zouden in de problemen komen. De financiële impact van de decentralisaties zijn nog steeds onduidelijk. Deze
onduidelijkheid komt voornamelijk doordat de rijksoverheid hun zaken niet in orde heeft. De ervaringen over het
Dorpsteam zijn positief. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten en daar wordt aan gewerkt. De beoogde “zachte
landing” lijkt te zijn geslaagd.
In 2015 heeft de gemeenteraad een aantal voorzetten gegeven welke in 2016 hun financiële impact zullen laten zien
zoals met name de Randweg en onderwijshuisvesting. Ook zullen de ruimtelijke mogelijkheden in het buitengebied
op basis van de uitkomsten van de Milieueffectenrapportage (MER) en Gezondheidseffectenscreening (GES)
duidelijk worden en vertaald moeten worden naar het omgevingsplan. Ook keuzes aangaande gemeentelijke
accommodaties, kunnen financiële consequenties hebben.
Hierbij onze reactie in eerste termijn op de Programma en Product begroting 2016 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 J) behandeld waarbij het financiële totaaloverzicht (§ 2.2)
met de financiële begroting wordt betrokken evenals ‘HOOFDSTUK 4 Paragrafen’, indien van toepassing.
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel heeft de volgende vragen, op- en/of aanmerkingen betreffende het
programmaplan (en aanverwante paragrafen).
Programma A: Bestuurlijke en ambtelijke organisatie
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel onderschrijft de doelstelling zoals deze is verwoord. We missen in dit
programma onderdeel de herijking van de Strategische visie. Het college heeft aangegeven hierover met
maatschappelijke geledingen en inwoners te willen spreken.
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Vraag: Wat is het plan van aanpak en de bijbehorende planning?
Programma B: Mobiliteitsbeleid
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel kan zich vinden in de beschreven doelstelling. We maken ons zorgen over
de ontwikkeling aangaande het openbaar vervoer in Venhorst en Boekel en vinden het jammer dat de buurtbus stopt
vanwege onvoldoende deelname. Verder moeten we constateren dat de zienswijzen die vanuit Boekel zijn ingediend
weinig effect hebben gehad.
Vraag: Heeft het college nog invloed op het besluit van de provincie en wordt hierbij samengewerkt met andere
gemeenten?
De verkeersveiligheid rondom scholen is en blijft een belangrijke prioriteit. Een goede zaak. Vorig jaar hebben we
gepleit om ook in Venhorst borden te plaatsen op punten waar middelbare scholieren oversteken om richting Gemert
of Uden te gaan. We zijn verheugd dat dit is gerealiseerd. Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel wil aan dit
programma nog een prioriteit toevoegen, namelijk verkeersveiligheid van voornamelijk fietsers op de Voskuilenweg
vanaf de ringbaan richting sportpark Voskuilen. Deze weg is slecht verlicht.
Vraag: Wil het college deze prioriteit opnemen in het programma?
Programma C: Economische ontwikkeling
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, maar wil hierbij ook de economische mogelijkheden van recreatie en toerisme
noemen. In de regio zijn diverse ontwikkelingen op dit gebied en wellicht kan gemeente Boekel hierbij aanhaken.
Eén van de economische prioriteiten is het uitwerken van de centrumvisie.
Vraag: Wat is de stand van zaken?
Enkele jaren geleden is gemeente Boekel geheel voorzien van glasvezelnetwerk. Een burgerinitiatief dat breed
gedragen is. De gemeente Boekel heeft hierin geïnvesteerd met dien verstande dat deze investering ook zal leiden tot
opbrengsten.
Vraag: wat is de stand van zaken?
Programma D: Leefbaarheid- Sociaal domein
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel kan de doelstelling volledig onderschrijven. In dit kader hebben we de
volgende vragen:
- Heeft het college zicht of de doelstelling om binnen het budget te blijven, gehaald wordt en wordt hierbij
rekening gehouden met de inkomsten vanuit de eigen bijdragen?
- Wordt de werkwijze van centrumgemeente Oss (Wmo) en Den Bosch (Jeugdzorg) ook geëvalueerd en zo
ja, op welke wijze?
Er staat een P.M.-post opgenomen t.b.v. Basisteam Jeugd en Gezin.
Vragen:
- Waardoor worden deze veroorzaakt
- Wat zijn de verwachte extra kosten?
- Welke invloed heeft de gemeente hierop?
Programma E: Toeristisch recreatief beleid
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel ondersteunt de doelstellingen zoals omschreven in dit programma. Wij
zien met dit programma een nadrukkelijke verbinding met het programma Economische ontwikkelingen,
programma Ruimtelijke zaken en programma Leefbaarheid. Opvallend is dat Boekels Ven en Boekels Hout in dit
programma niet genoemd worden.
Vraag: Wat is de stand van zaken aangaande ontwikkelingen Boekels Ven en Boekels Hout?
Programma F: Veiligheid en handhaving
Gemeente Boekel heeft het imago van een veilige gemeente. Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel ondersteunt
de doelstellingen en de prioriteiten. Buurtpreventie bestaat 20 jaar en dat verdient aandacht. In den lande zie je
initiatieven op het gebied van buurtpreventie om middels een groepsApp verdachte situaties te melden.
Vraag: Is of wordt onderzocht of ook in de gemeente Boekel een dergelijk initiatief opgezet zou kunnen worden?
De aanrijtijden voor de brandweer worden in Venhorst niet gehaald. De inwoners worden geïnformeerd over
preventieve maatregelen in het kader van brand. Een goede zaak.
Vraag: Welke actie zet het college uit aangaande behalen aanrijtijden van de ambulance en het informeren over
preventieve maatregelen?
Programma G: Ruimtelijke zaken

2
Algemene Beschouwing op Programma- en Productbegroting 2016

Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel onderschrijft de doelstelling. In dit programma staan veel uiteenlopende
thema’s. Ook kennen we in de gemeente Boekel een aantal bijzondere projecten welke redelijk uniek zijn in
Nederland. Eén hiervan is het project Natuurlijk Gaia in Venhorst. De gemeente is een overeenkomst aangegaan met
de initiatiefnemer.
Vraag: Wat is de gemeente met de initiatiefnemer overeengekomen?
Een ander bijzonder project is Ecodorp. In 2015 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven om de initiatiefnemers
de kans te geven om dit initiatief te realiseren. Momenteel wordt betreffende locatie hiertoe ingericht. We vinden het
van belang dat ook in de overbruggingsperiode aandacht is voor de beeldkwaliteit. Dit komt de beeldvorming van
dit initiatief ten goede. Graag hiervoor aandacht.
M.b.t. het omgevingsplan hebben we de vraag of de gemeente ondertussen een positieve bevestiging heeft gehad dat
we in het kader van de 11e tranche crisis- en herstelwet, het bestemmingsplan buitengebied conform omgevingsplan
kunnen uitwerken.
Vraag: Is hierover al uitsluitsel?
Ook de ontwikkelingen rondom de (aanleg ven) de Randweg gaan door.
Vraag: wat is de stand van zaken?
Programma H: Milieuzaken
De Telos (People, Planet, Profit) benadering spreekt ons aan en daarmee onderschrijven we de doelstelling. Wat ons
betreft is de Telos-benadering ook van toepassing op de programma-onderdelen Economische ontwikkeling,
Leefbaarheid en Ruimtelijk zaken. Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel streeft er naar dat alle inwoners leven in
een aanvaardbaar gezond leefklimaat. In de op te stellen omgevingsplan dient dit ook tot uitdrukking te worden
gebracht. Vorig jaar hebben we aangegeven dat inwoners niet goed begrijpen wat ze van de gemeente Boekel
kunnen verwachten voor wat betreft de aanpak van overbelaste situaties. Wij gaan er van uit dat het omgevingsplan
duidelijkheid zal geven. De onlangs vastgestelde Kadernota en daaruit volgende Milieueffectenrapportage (MER) en
Gezondheidseffectenscreening (GES) zullen inzicht geven welke milieuruimte beschikbaar is waarbinnen
ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Hierbij zal gestreefd worden naar een gezond en verantwoord leefklimaat.
Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel constateert dat het van belang is om met betrokkenen en maatschappelijke
organisaties hierover in gesprek te gaan. De nadruk van dit gesprek zal noodzakelijkerwijs komen te liggen op het
vraagstuk: “hoe gaan we de schaarse milieuruimte passend verdelen”. We realiseren ons dat dit een complexe
discussie gaat worden. Duidelijk moet zijn dat de gemeente niet kan zorgen voor meer milieuruimte maar hooguit
kan faciliteren om processen in gang te zetten om deze te herverdelen en/of te herschikken. We hebben over deze
paragraaf geen aanvullende vragen.
Programma I: Educatie
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel kan zich vinden in de doelstelling en de prioriteiten. We willen het college
er op attenderen dat de lokale educatieve agenda niet alleen ontwikkelt dient te worden met schoolbesturen,
peuterspeelzalen en kinderopvang, maar ook met partners zoals o.a. Bibliotheek de Lage Beemden,
Volksuniversiteit en KBO. Hiermee ondervang je daadwerkelijk alle doelgroepen.
In dit programma missen we een Culturele agenda. Gemeente Boekel heeft een rijk cultureel leven welke wordt
ingevuld door diverse verenigingen en activiteiten. Middels de cultuuragenda kan gemeente Boekel invulling geven
aan de slogan “Gastvrij en Actief” wat bijdraagt aan een positief woonklimaat en het versterken van het imago. Een
culturele agenda versterkt tevens het programma recreatie en toerisme en heeft een positief economische effect.
Verder zien we graag een verbinding tussen de lokale educatieve agenda en een culturele agenda en roept het
college op deze verbinding nadrukkelijk te leggen.
Vraag: Wil het college aan deze oproep voldoen?
In 2016 gaat de gemeenteraad een besluit nemen aangaande de toekomstige onderwijshuisvesting basisonderwijs in
Boekel. We waarderen de betrokkenheid van inwoners bij dit onderwerp. We constateren ook dat de meningen
uiteenlopen op basis van uiteenlopende argumenten. We zien met belangstelling de ingevulde matrix tegemoet en
hopen dat dit bijdraagt tot een afgewogen besluit waarbij wat ons betreft voor- en naschoolse opvang (en wellicht
ook diverse educatieve en culturele functies) worden geïntegreerd en dat er flexibel ingespeeld kan worden op de
wisselende onderwijsbehoeften. Dat het voldoende ruimtelijke kwaliteiten (binnen als buiten) biedt om binnen de
exploitatiemogelijkheden van de scholen en gemeente de onderwijsdoelstellingen te waarborgen. We zullen deze
aspecten meewegen om tot een standpunt te komen.
Programma J: Algemene dekkingsmiddelen
De doelstelling van het programma Algemene dekkingsmiddelen is een voorlopig programma in verband met de
nader te maken afspraken over de verdeling van algemene uitgaven en inkomsten. Deze doelstelling stond ook in de
begroting van 2015.
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Vraag: Welke acties zijn er voor nodig om tot een definitief programma te komen?
De ambitie om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden ondersteunt Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel.
Het college beoogt met voorgestelde OZB verhoging financiële ruimte te creëren voor nieuw beleid. We constateren
dat het is gelukt om leningen af te lossen maar niet in die mate dan wat in begrotingsjaar 2015 en meerjarenraming
2016 - 2018 is beoogd. Hieraan liggen diverse raadsbesluiten ten grondslag. Volgens de overzichten in de begroting
2016 met zijn meerjarenraming, wordt beoogd de geldlening van 28 miljoen euro (2016) af te lossen naar ruim 13,5
miljoen euro eind 2019. Deze ambitie betekent dat de komende drie jaren, bij ongewijzigd beleid, gestreefd wordt
naar een aflossing van ongeveer 15 miljoen euro.
Vraag: Is dit een reële verwachting, mede gezien investeringen die nodig zijn voor Nia Domo, PM-posten (o.a.
Basisteam Jeugd en Gezin) en onderwijshuisvesting?
In hoofdstuk 4.3.2. worden de risico’s in beeld gebracht. Ons valt op dat het risico ten opzichte van voorgaande
jaren is verhoogd met ongeveer € 400.000, - welke voornamelijk veroorzaakt wordt door het risico voortkomend uit
de drie decentralisaties. In paragraaf 4.3.4 Inventarisatie weerstandscapaciteit wordt onder Ad 1. aangegeven dat de
OZB-ruimte volledig is benut.
Vraag: Wordt hier bedoeld dat deze volledig is benut met toepassing van de 10% OZB verhoging of gaan we over
deze ruimte heen en wat betekent dit voor de komende jaren?
In dezelfde paragraaf staat ook de zin “in tegenstelling tot ons verleden halen we nu meer OZB-opbrengsten binnen
dan waarmee bij het vaststellen van Algemene Uitkering rekening wordt gehouden.
Vraag: Wat is het effect op de begroting 2016 en de meerjarenraming?
Bijlage B: Overzicht van reserves en voorzieningen laat het volgende zien. De algemene reserves zijn per saldo
toegenomen evenals het totaal aan bestemmingsreserve en voorzieningen. Er is op het grondbedrijf ruim 5 miljoen
aan voorzieningen getroffen om het verlies te dekken. Opvallend hierbij is de toename van bestemming Vitaal
buitengebied Boekel ten opzichte van begroting en meerjarenraming 2015.
Vraag: Waardoor wordt dit veroorzaakt?
Opvallend in bovengenoemd overzicht is ook de afname van de voorziening wegbeheer. In de begroting 2015 en de
meerjarenraming stonden daar hele andere bedragen dan in de begroting 2016 en de meerjarenraming.
Vraag: Wat is de reden waarom de voorziening voor wegbeheer in deze mate naar beneden is bijgesteld en waarom
denkt het college dat dit verantwoord is?
Voor het onderhoud van gebouwen zijn voorzieningen getroffen. Deze bedragen zijn t.o.v. 2015 naar beneden
bijgesteld terwijl het aantal gemeentelijke gebouwen voor zover we dat kunnen overzien niet minder zijn geworden.
Sterker nog, met de aankoop van Nia Domo zelfs vermeerdert.
Vraag: Wat is de reden dat de voorzieningen onderhoud gebouwen naar beneden is bijgesteld?
Vraag: In navolging van voorgaande jaren: Wanneer verwacht het college uitsluitsel te krijgen aangaande de LOGclaim?
In de begroting 2015 wordt gesproken over een verbetering van de weerstandscapaciteit ten opzichte van 2014.
Helaas zien we dat deze opleving niet doorzet richting begroting 2016. Op basis van de kengetallen paragraaf 4.3.6.
aangaande belastingcapaciteit constateren we het gunstig verloop van de netto- schuldquote, solvabliteitsrisico en
grondexploitatie maar daarentegen een stijging van de woonlasten. We constateren dat het college een sobere
begroting voorstelt met weinig beleidsruimte daar structurele baten en lasten met elkaar in overeenstemming zijn
(structurele exploitatieruimte). Onze conclusie is dat andere beleidskeuzes dan voorzien of de P.M. posten zullen
leiden tot lastenverhoging en/of minder snelle daling van de geldleningen en/of dat er een beroep wordt gedaan op
de eigen bijdrages van inwoners vanuit het uitgangspunt de gebruiker/ genieter/ vervuiler betaald.
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
Axel de Wit
Bart van Lieshout
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 2016
10-10-2015

Geacht college,

Op de eerste plaats willen wij u en de ambtenaren bedanken voor de begroting
van 2016 met de daaraan gekoppelde meerjarenbegroting 2017-2019. Met de
gekozen strategie van de raad om in 2014 voor meerdere jaren de OZB tarieven
in te vullen is het nu voor het college ook eenvoudiger om een reële sluitende
begroting te presenteren. Boekels Welzijn staat nog steeds achter het gevoerde
beleid. We moeten meer vet op de botten te krijgen en de langlopende schulden
zullen verder moeten worden afgebouwd. De begroting 2016 laat zien dat we op
de goede weg zitten.
Als Boekels Welzijn vinden wij het belangrijk dat er een beleid wordt gevoerd
waar wij de onderstaande uitgangspunten in 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. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
5. Streven naar een aantoonbaar beter woon- en leefklimaat.
Het voorliggende Programma- en Productbegroting 2016 is al min of meer
bepaald door de keuzes die we al eerder hebben gemaakt. Veel ruimte voor
nieuwe initiatieven is er niet.
Wij hebben dan ook geen inhoudelijke vragen over de begroting 2016.
We zijn tevreden over de huidige organisatie. De burgemeester zal de
verbindende onafhankelijke factor moeten zijn om ook in moeilijke tijden de
cohesie van de bevolking te kunnen waarborgen.
Meerjarenbegroting 2017-2019
Deze nemen we ter kennisgeving aan.

1

“Voor iedereen gewoon,
gewoon voor iedereen”

Algemene beschouwingen/opmerkingen
We hebben vorig jaar onze zorgen uitgesproken over projecten zoals “Boekels
Ven” en “Nia Domo”. Komen deze wel tot een goed einde? Inmiddels weten we
dat “Boekels Ven” min of meer van de baan is. We verwachten ook niet dat er op
korte termijn iets wordt gerealiseerd.
Nia Domo is op dit moment een ‘hot item’. Boekels Welzijn gelooft wel dat er
met het huidige plan een nieuwe toekomst voor Nia Domo is weggelegd. Maar
we moeten ook onder ogen durven zien dat met de nieuwe investeringen ook
risico’s zijn verbonden. Graag hadden wij gezien dat de nieuwe uitbater de
inventaris had overgenomen als blijk van commitment. Nu zijn de risico’s voor
de uitbater beperkt. De vraag blijft kan de nieuwe uitbater waarmaken wat we
met zijn allen voor ogen hebben? Wij denken dat het gaat lukken.
Omgevingplan buitengebied
Op dit moment wordt hieraan volop gewerkt/gesleuteld. Voor Boekels Welzijn
een belangrijk plan om het beleid voor het buitengebied in regelgeving vast te
leggen. Iedereen heeft de mondvol dat leefbaarheid en volksgezondheid voor
onze gemeenschap belangrijk is, zowel coalitie als oppositie. Laten we er dan ook
naar handelen. Wij als volksvertegenwoordigers zijn we verplicht om
maatregelen te treffen die ook daadwerkelijk aantoonbare verbetering te weeg
brengen. Het is niet aan de burgers te verkopen dat 2/3 van al onze woningen in
een matig tot slecht leef- en woonklimaat hebben. De GES score zou hierbij als
leidraad kunnen dienen voor het te voeren beleid.
Grondbeleid
We zijn zeer tevreden over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Het heeft
inmiddels al zijn vruchten afgeworpen. De visie van het college wordt door
Boekels Welzijn gedeeld. Het doet ons deugd dat het college ook tot het inzicht is
gekomen om de rekenrente in de pas te laten lopen met de werkelijke betaalde
rente.
WMO
Boekels Welzijn staat achter het gevoerde beleid. We hebben vertrouwen in het
wijkteam. Maar bepalend voor het slagen van de transitie van de zorg is de keuze
van de juiste zorgaanbieder. Met wie gaan we definitief in zee!
Met vriendelijke groet,
Boekels Welzijn.
Jan van Duijnhoven
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Boekel-Venhorst
Algemene Beschouwingen Programma en Productbegroting 2016
Geacht College,
Het CDA Boekel-Venhorst bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de
Programma- en Productbegroting 2016. Het college spreekt over herstel en dat het de goede kant
opgaat. Een opmerkelijke constatering met een structureel tekort op de begroting waardoor er
wederom een aanzienlijke extra bijdrage wordt gevraagd van de Boekelse inwoners in de vorm van
een ozb stijging van 10%.
Tijdens de begrotingbehandeling afgelopen jaar hebben we al een ongekend offer moeten vragen
van de Boekelse burgers. Het CDA heeft toen al aangegeven er alles aan te zullen doen om een
verdere ozb stijging te voorkomen. We hebben ook het college opgeroepen om met verdere
voorstellen te komen waardoor dit kan worden voorkomen. Het CDA betreurt het dat het college
niet verder is gekomen dan een herhaling van de voorstellen van vorig jaar wat aangeeft dat er
verder geen ambitie is om een extra ozb stijging te voorkomen.
Boekel behoort inmiddels tot een van de duurste gemeentes in de regio. Met deze begroting zal
Boekel zelfs nog hoger op deze ladder komen. De zelfstandigheid van Boekel, wat het college hoog in
het vaandel heeft staan, komt daarmee verder onder druk te staan. Zelfstandigheid valt of staat niet
met uitspraken van het gemeente bestuur, maar met draagvlak vanuit de gemeenschap zelf. Het CDA
Boekel-Venhorst maakt zich grote zorgen of de zelfstandigheid van Boekel nog levensvatbaar is als
we op deze voet doorgaan. Wat krijgen de Boekelse burgers er eigenlijk voor terug? Dat weten we
niet want een goed vergelijk met andere gemeentes wordt vermeden, wat op zich al opmerkelijk
genoeg is. Wat we wel weten is dat het aantal visies, plannen en beleidsnotities schrikbarend
toeneemt. Het CDA Boekel-Venhorst wil deze kentering doorbreken door terug te gaan naar de
Boekelse maat.
Het CDA is van mening dat daarmee de kosten(stijging) voor de burger op een acceptabel niveau kan
worden gehouden en op deze wijze als kleine zelfstandige gemeente, het voordeel kunnen benutten
van de korte afstand tot onze burgers om zo een goed voorzieningen niveau te behouden. Dit is de
kracht en de meerwaarde van een kleine gemeente.
Boekel is groot geworden door klein te blijven. Klein in het hebben van regels. Het simpel houden
van procedures. Boven lokale regels en wetgeving te versimpelen en waar mogelijk niet toe te
passen, in plaats van extra regels toe te voegen. Verantwoordelijkheden en initialieven zo veel
mogelijk bij de burgers te laten. Het CDA ziet hier kansen en mogelijkheden van verdergaande
bezuinigingen en hiermee de zelfstandigheid van Boekel op een natuurlijke wijze veilig te stellen.
Het CDA Boekel-Venhorst ziet mogelijkheden om zonder extra ozb verhoging een reëel sluitende
begroting in 2019 te bewerkstelligen. Voorwaarde is dan dat keuzes gemaakt worden. Kies de ruimte
voor een actieve inzet daar waar nodig en blijf passief daar waar het kan. Daar waar we gebruik
kunnen maken van bovenlokale regelgeving doen we er verstandig aan deze volgen en daar waar dat
niet nodig is (bv. een accommodatie beleid) kan Boekel juist een eigen invulling geven.
Hieronder zullen we diversie beleidsaspecten de revue laten passeren en vragen we het college om
de vragen zo concreet mogelijk te beantwoord voor een effectieve voortzetting van deze
beschouwing in tweede termijn.
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In de bijlage van deze beschouwing wordt een overzicht gegeven van concrete
bezuinigingsvoorstellen die een reëel sluitende begroting 2019 mogelijk maken zonder de ozb
verhoging van 10% voor het komende jaar.
Samenwerkingsverbanden
Het CDA heeft in het verleden al diverse kritische vragen gesteld ten aanzien van de regionale
samenwerkingsverbanden. Sommige samenwerkingsverbanden hebben de boel prima op orde,
andere krijgen het maar niet voor elkaar om te voldoen aan de verwachtingen van de gemeenten.
We willen als CDA dat zoveel mogelijk middelen ingezet worden op de vloer en bij de uitvoering. Dat
betekent dat er met name kritisch gekeken moet worden naar overheads(kosten): op dit punt kan
niet hard genoeg ingezet worden.
Vraag: Hoe gaat het college ervoor zorgen dat alle samenwerkingsverbanden zich aan de
doelstellingen houden zoals opgelegd door de deelnemende gemeenten?
Centrumvisie
In het voorwoord van de begroting wordt gesproken van een aantrekkelijk boodschappendorp met
voldoende voorzieningen voor onze inwoners. Daarvoor hebben we een centrumvisie liggen, maar
het afgelopen jaar hebben we weinig uitvoering teruggezien van het college om deze visie te
verwezenlijken.
Vragen: hoe gaat het college de toenemende leegstand van panden in het centrum aanpakken,
daarbij de uitspraak ‘aantrekkelijk boodschappendorp’ inachtneming? Wat is de planning van het
collega ten aanzien van de centrumvisie? Wanneer zien we daadwerkelijk verandering?
Voorzieningen in Venhorst
Het op peil houden van de voorzieningen is een speerpunt van het college. Toch zien we dat de
voorzieningen in Venhorst al jaren onder druk staan.
Vragen: Wat gaat het college doen om ook de voorzieningen in Venhorst op een aantrekkelijk peil te
houden? Wat doet het college eraan om de aanwas van jonge inwoners in Venhorst te behouden en
mogelijk uit te breiden?
Buurtbus
De buurtbus in Venhorst staat niet meer in de begroting.
Vragen: Gaat de buurtbus verdwijnen in Venhorst? Zo ja, wat is daar de exacte reden van? Graag een
concrete en duidelijke uitleg. Zo nee, waarom staat deze dan niet meer vermeld in de begroting?
Openbaar vervoer
Een kwalitatief goed Openbaar Vervoer is naar mening van het CDA Boekel Venhorst een belangrijke
voorwaarde om jongeren binnen onze gemeente te krijgen en behouden en om ervoor te zorgen dat
ouderen gemakkelijk naar plek van bestemming kunnen komen. Het zorgt ervoor dat jongeren de
‘trek naar de stad’ minder snel zullen maken en dat houdt onze gemeente leefbaar.
Vragen: wordt de kans op het aantal aansluitingen en de frequentie van het busvervoer door Boekel
verder verlaagd, zoals de tendens nu lijkt? Wat wordt er in samenwerking gedaan met andere
gemeenten om het HOV-niveau (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) van deze regio in stand te houden
dan wel te verbeteren? Welke inspanningen worden er in dit kader richting de provincie verricht?
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Buitengebied
Er worden extra kosten gerekend voor het bestemmingsplan buitengebied en de reconstructie
landbouw.
Vraag: Reconstructie landbouw (programma C): hier wordt een extra uitgave van 30.000 euro
verwacht. Waarop is dit gebaseerd?
Daarnaast wordt er jaarlijks voor ongeveer 200.000 euro begroot voor bestemmings- en
structuurplannen. In het kader van de Boekelse maat is het CDA van mening dat dit op termijn moet
worden afgebouwd en meer gebruik moet worden gemaakt van het toepassen van bestaande
bovenlokale wetgeving.
Weekmarkt
De weekmarkt is al jaren vaste prik in Boekel. Eén van de onderdelen, waardoor de term
boodschappendorp in onze gemeente gerechtvaardigd is. Echter, het mag in onze ogen niet zo zijn
dat huidige ondernemers oneerlijke concurrentie ervaren van standhouders van de weekmarkt, of
standhouders die gebruikmaken van een standplaats op andere dagen.
Vragen: in hoeverre handhaaft de gemeente de strikte tijden die zijn afgesproken met de
standhouders, al dan niet van de weekmarkt? Wat doet de gemeente nu er signalen binnenkomen
dat de standhouders zich niet aan de gemaakte afspraken houden? Is de verhoging van het tarief
voor de standplaatshouders mogelijk?
Toerisme
Voor de bevordering van het toerisme is een structureel bedrag van € 36.000 vrijgemaakt. Naar
mening van het CDA kunnen we dit beter in groter, regionaal verband oppakken. Nu worden hier
interne kosten voor vrijgemaakt, wat betekent dat ambtenaren hiermee aan de slag gaan.
Vragen: Wat gaat het college hier concreet mee doen? Welke effecten verwacht het college
vervolgens van deze investering voor het toerisme? De inkomsten van de toeristenbelasting bedraagt
ongeveer 20.000 euro per jaar. Welke bedrijven in Boekel betalen dit? Heeft deze post ook betrekking
op arbeidsmigranten? In hoeverre en met wie wordt er actief op regionaal niveau samengewerkt, om
onze regio te promoten?
Boekels Ven
De laatste tijd is het erg stil rondom Boekels Ven en Boekels Hout.
Vraag: Wat is de laatste stand van zaken?
Arbeidsmigranten
Het Ecodorp is momenteel in aanbouw. Hiervoor zijn momenteel tijdelijke woonunits in gebruik
genomen door de toekomstige bewoners. Onlangs is een opiniërend voorstel ten aanzien van
arbeidsmigranten besproken.
Vragen: Hoe legt het college aan de ondernemers uit dat zij arbeidsmigranten niet voor de periode
van maximaal zes jaar mogen onderbrengen in woonunits, omdat dit volgens het college geen
adequate vorm van huisvesting is en omdat er volgens het college een rommelig beeld ontstaat,
terwijl de bewoners van het Ecodorp jaren in woonunits mogen verblijven?
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Gaia
In Venhorst hebben we met natuurlijk Gaia ook een project dat afwijkt van de reguliere
woningbouwplannen in het dorp.
Vragen: Wat gaat het college doen, indien blijkt dat er in Venhorst forse weerstand bestaat tegen dit
project? Hoe heeft het college de voor en tegens tegen elkaar afgewogen? En wat is daaruit
voortgekomen? Vraag: Welke concrete afspraken zijn er door het college gemaakt met de
omwonenden en verenigingen? Vraag: Heeft het college een clausule in de overeenkomst
opgenomen, waardoor bij gebrek aan draagvlak en maatschappelijke acceptatie de overeenkomst
ontbonden wordt? Vraag: In hoeverre is de mening van de inwoner van Venhorst meegewogen bij het
besluit
om
tot
ondertekening
van
de
overeenkomst
over
te
gaan?
Bouw en woningtoezicht
De kosten voor bouw- en woningtoezicht zijn hoog. Het CDA is sterk voorstander van deregulering,
en vraagt zich af of er op deze post nog te besparen valt, indien we af kunnen met
minder/soepelere/handigere regels. Bv door minder verzoektaken bij de ODBN.
Vragen: is er, door deregulering een besparing mogelijk op gebied van bouw- en woningtoezicht?
Kunnen we, door minder taken bij de ODBN af te nemen en meer zelf te doen, een besparing
realiseren op dit (of vergelijkbare) onderdeel/onderdelen? Zo ja, wat behelst die mogelijke besparing
dan? Zo nee, waarom niet?
BoekelNet
In de beantwoording van vorig jaar geeft het college aan dat BoekelNet verwacht dat het percentage
gebruikers snel weer zal toenemen. Er is destijds beloofd om in het najaar van 2014 de raad via een
memo uitgebreider te informeren.
Vragen: Hebben we deze memo gehad? Wellicht hebben we deze gemist. We zien nu plotseling in
deze begroting een nieuwe lening van 65.000 Euro. We zouden graag wat meer informatie willen
hebben over de achtergronden van deze extra lening. Is dit vanwege betalingsmoeilijkheden of gaat
dit om uitbreidingen. Had deze extra lening niet door de gemeenteraad goedgekeurd moeten
worden? Er zijn een toezichthouder bij BoekelNet en een commissaris bij E-fiber benoemd. Is de taak
alleen om controle te doen? We zouden verwachten dat er ook een verslaglegging en communicatie is
richting de raad. Zijn er voor Boekel kosten gemoeid met deze toezichthouders?
De Horst
De Horst draait op dit moment beter dankzij de inzet van met name secretaris en ambtenaren.
Gemeenschapshuis De Horst vervult een wat andere rol dan Gemeenschapshuis Nia Domo in Boekel
en is daardoor niet eenduidig vergelijkbaar. Toch denkt het CDA dat op deze post wat kan worden
verbeterd. Wat het CDA betreft zou het best ook meer commercieel mogen draaien (denk aan
activiteiten in Venhorst, die niet in een andere locatie kunnen). Ook denken we dat de functie van
Mennehof meer gecombineerd / geïntegreerd kan worden in de Horst.
Vragen: Hoe denkt het college over mogelijkheden om meer inkomsten te genereren in de Horst en
daarmee een (netto) huurbedrag mogelijk te maken? 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?
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Economische ontwikkelingen GGZ
Boekel is een gemeente met een relatief zware invulling van het economische component zorg met
de aanwezigheid van GGZ en BrabantZorg. Waar mogelijk wil het college dit verder uitbouwen en in
de breedte versterken.
Vraag: Op welke wijze en met welke participanten gaat het college dit de komende jaren concreet
vorm geven?
Vluchtelingen
Hoe groot acht het college de kans dat komende jaren de toestroom van vluchtelingen naar
Nederland, ook een aanzienlijk grotere bijdrage zal worden gevraagd van onze gemeente en onze
inwoners t.a.v. de opvang van statushouders en is hiermee in de begroting al rekening gehouden?
Vraag: In hoeverre voert het college al oriënterende voorbereidingen daartoe met Peelrand Wonen,
onderwijs- en zorginstellingen?
Sociaal Domein
In de begroting van 2016 worden de financiële consequenties vormgegeven van de drie transities in
het sociaal domein, welke vanaf 1-1-2015 onder verantwoordelijkheid van gemeente Boekel vallen.
Uit de begroting blijkt dat het college ook in 2016 daartoe nog veel werk te verzetten heeft, m.n. op
gebied van jeugdzorg en opvang.
Vraag: Kan in de begroting 2016 e.v. / jaarrekening 2015 e.v. tot uitdrukking worden gebracht, wat
de gemeentelijke ( netto) bijdrage is van de 3 zorgvelden in het sociaal domein, om daarmee voor elk
zorggebied inzichtelijk te maken, uit welke kosten en baten elementen deze bestaan?
Onderwijsaccommodatie:
Bestaand beleid wordt verder uitgevoerd. De samenwerking tussen scholen en kinderopvang wordt
verder geïntensiveerd in een nieuw te vormen IKC. Tevens zijn de voorbereidingen gestart m.b.t. de
bouw van nieuwe schoolvoorzieningen t.b.v. Regenboog en Uilenspiegel.
Vraag: In hoeverre zijn ter voorbereiding en uitvoering van de geplande nieuwbouw, extra kosten
opgenomen in de begroting van 2016 en verder?
Passend Onderwijs:
De invoer van passend onderwijs per 1-8-2014 stelt ook eisen aan bestaande
onderwijsaccommodaties en nieuwbouw. Zijn de kosten daarvan geheel voor rekening van de
onderwijsinstelling of voor de gemeente?
Vraag: in hoeverre blijkt de gewijzigde behoefte aan passende onderwijs in Boekel uit de begroting
t/m 2019?
Vennootschapsbelasting:
T.a.v. deze wetgeving wordt gezegd dat de exacte vorm en reikwijdte van de regeling op dit moment
nog niet bekend is, terwijl deze al over enige maanden m.i.v. 1-1-2016 in werking treedt.
Vraag: Is de begroting 2016 al ingericht conform de wetgeving rondom de vennootschapsbelasting?
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Reserves en Voorzieningen
Het is bekend dat het een van de grootste uitdagingen is om de schuldenpositie van de gemeente te
verbeteren. Als CDA willen we graag meedenken hoe we dit kunnen verbeteren. Hieronder zullen we
een paar concrete onderdelen benoemen m.b.t. eigendomspositie.
Accommodatiebeleid
Het college heeft een eerste analyse gedaan van onze accommodaties. Hier zullen we beleid op
moeten gaan maken. We denken zeker dat hier win-win situaties te bedenken zijn, waarbij dit
financieel voor de gemeente een voordeel kan geven en waarbij de verenigingen meer
eigenaarschap zullen krijgen (denk bv aan maaibestek van sportvelden). De sporthal in Boekel is hier
een goed voorbeeld van.
Vragen: Hoe denkt het college tot nieuwe beleidsvorming te komen, op basis van het recente
accommodatieoverzicht in Boekel en Venhorst? Zijn er nog andere gebouwen, die een waarde
vertegenwoordigen en verkocht/verhuurd zouden kunnen worden? Denk bijvoorbeeld aan de
bovenste verdieping van het gemeentehuis. Hoe en wanneer gaat het college met gebruikers van
huidige accommodaties in overleg voor het creëren van draagkracht voor een hernieuwd
accommodatiebeleidsplan?
Gronden
De gemeente heeft op dit moment een bepaalde hoeveelheid gronden in eigendom (zowel bedoeld
voor landbouw, industrie als woningbouw). Het verkopen van deze gronden heeft m.n. voor
woningbouw afgelopen jaren goed gelopen als we dit vergelijken met andere gemeentes. Een deel
van dit resultaat is mede dankzij prijsstelling t.o.v. onze buurgemeentes.
Vraag: Hoe denkt het college in de komende jaren over de verkoop van gronden die nu nog in het
bezit zijn van de gemeente (zowel voor landbouw, industrie als woningbouw)? Hoe moeten we
inspelen op de juiste prijsstelling zodat de inkomsten in verhouding staat tot de verkoopaantallen.
Wanneer is het moment om weer nieuwe gronden aan te kopen om op termijn weer voldoende
aanbod te hebben (m.n. voor woningbouw).
Het CDA wenst het college veel wijsheid toe met de beantwoording van de vragen. Tevens willen we
met deze beschouwing de overige partijen vragen onze voorstellen te wegen en samen met ons tot
een begroting te komen zonder de ozb verhoging van 10%.
Fractie CDA Boekel-Venhorst,
Maria van den Broek,
Harm de Bruin,
Peter van Lankvelt,
Marius Tielemans.
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Bijlage I: Bezuinigingsvoorstellen
Onderwerp
Juridische
ondersteuning
Bestuurlijke
samenwerking
Personeelskosten

bezuiniging
5.000

Toelichting
Minder regels zullen tot minder juridische procedures
leiden.
25.000
Deze post is met name bedoeld om overheads te
verminderen.
125.000
Een stelpost, waarbij zo’n 1,5FTE (ongeveer 3% van de
huidige salariskosten) bezuinigd wordt. Ook hier met
name door minder extra regels in Boekel. Besparing door
natuurlijk verloop van medewerkers in de komende
jaren.
Bevordering toerisme 25.000
5k VVV behouden. Toerisme is geen taak voor
ambtenaren in Boekel. Aansluiten bij regio. Salariskosten,
die hiervoor nodig zijn komende jaren verminderen (1/2
FTE). 25k zit in personeelskosten.
Gemeenschapshuis de 9.000
Functie van Mennehof (steunpunt) integreren in de
Horst
Horst. Extra inkomsten genereren d.m.v. nieuwe
activiteiten / verhuur van huidige lege ruimtes.
Monumentenzorg
3.000
Gemeentelijk beleid van monumentenzorg is geen
speerpunt. Regionaal beleid overnemen.
Vervoerskosten
25.000
De kosten van leerlingenvervoer gaat omhoog vs vorig
jaar (van 200.000 euro in de begroting vorig jaar naar nu
233.000 euro). Kosten stijging niet accepteren.
Muziekscholen
10.000
Structureel wordt er 34.000 euro meer begroot dan
uitgegeven. Begroting bijstellen en maximaal 23.000 euro
in plaats van 34.000 euro.
Toeristenbelasting
5.000
Extra inkomsten door verhoging.
Bestemming
en 100.000
De salariskosten op bestemming en structuurplannen en
structuurplannen
WRO zijn in totaal nu op 308.000 euro begroot. Minder
actief beleid maken in programma en meer de
bovenlokale wetgeving volgen kan hierin een bezuiniging
mogelijk maken (1,5FTE). 100k zit in personeelskosten.
Voorstellen conform mogelijkheden college 2014:
Boomverzorging
10.000
Groenbestek
75.000
Berm en zandwegen
6.000
Openbare verlichting
6.000
Hier zou de duurzaamheids agenda goed passen: gebruik
maken van LED verlichting. Totale elektriciteitsverbruik
nu 135.000 euro. Besparing 5%.
Totaal
304.000
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Betreft: Begroting 2016.

Geacht college,
De VVD fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en
Productbegroting 2015.
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 bedoel je dat taken niet meer door de gemeente zelf worden
geregeld, maar dat er veel taken geregeld worden door grotere verbanden. 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 een
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 en het weerstandsvermogen. De gemeente Boekel heeft veel te veel schulden. Dit
komt ook naar voren in het laatste onderzoek van VNG over de financiële gezondheid van de
gemeenten. Boekel staat inmiddels bij de 10 slechtst presterende gemeenten van Nederland . Wat
de VVD betreft zit de gemeente Boekel in zwaar financieel weer.
Woonlasten

Wat betreft totale woonlasten behoren wij bij de duurste 3 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. (na doorberekening van de 10% OZB stijging van dit
jaar). 5 jaar geleden toen wij begonnen met de VVD in Boekel behoorde we tot de
goedkoopste gemeenten. 5 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. Totale kosten burgemeester Boekel is € 273.592,= per jaar, totale kosten beide
wethouders € 394.019 per jaar. (zie financiële begroting gemeente Boekel 2016) Dus
kosten B&W Boekel € 667.611,= Anders gezegd, iedere Boekelaar betaalt ieder jaar €
67,= om de kosten van ons college van B en W te betalen. In Uden waar we 1
burgemeester en 4,2 fte wethouders hebben is dit € 37,=. Dit komt omdat we het in
Boekel met 10.000 inwoners moeten betalen en in Uden met 41.000. We betalen in
Boekel dus gezamenlijk met 10.000 inwoners 300.000,= meer om ons college te betalen.
Kleinschaligheid is in deze dus duur. (het is maar een voorbeeld, vele andere voorbeelden
zijn ook te geven.) 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. 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?
2. Is het nog mogelijk om de OZB verhoging van 10% extra in 2016 ongedaan te maken?
3. Zou het voor de boekelse burger niet beter zijn dat de raad en het college niet op hun
loonstrookje blijven zitten? (uitspraak burgemeester: Waar iets verdwijnt, verschijnt iets.)
4. Denkt u als college dat wij als kleine gemeente Boekel de grote investeringen zoals Nia
Domo, randweg en kindcentrum kunnen verwezelijken zonder de woonlasten voor onze
burgers extra te verhogen?
5. Is het mogelijk om een onderzoek te doen waarin de voor en nadelen van opschaling worden
onderzocht?
6. Op het moment ligt er weer een kans om een mooie gemeente te creeren die bestaat uit
Zeeland, Uden en Boekel. (55.000 tot 60.000 inwoners). Is het college het met deze stelling
eens?
7. 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 financiele 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.
8. 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.

9. Wat is het resultaat van de ombuigingen 2015-2018? Bijvoorbeeld van het laaghangend
fruit, verhogen van de baten en lastenverlaging conform bijlage 1 van de financiele
begroting 2016.
10. Waarom zijn de kosten voor de burgemeester € 40.000,= hoger begroot in 2016 dan
werkelijk in 2014 uitgegeven?
11. Waarom zijn de kosten voor de wethouders € 90.000,= hoger begroot in 2016 dan werkelijk
in 2014 uitgegeven?
12. Waarom is er € 22.000,= begroot voor gewezen wethouders?
13. Waarom zijn de kosten voor de ondernemingsraad € 53.000,= hoger begroot in 2016 dan
werkelijk in 2014 uitgegeven?
14. Waarom zijn de representatiekosten B&W € 12.000,=hoger begroot in 2016 dan werkelijk in
2014 uitgegeven?
15. Waarom gaat op diverse dienstverlening de KVS Frontoffice kosten zo drastisch omlaag?
Bijvoorbeeld voor de burgerlijke stand, bevolkingsregister en voorlichting?
16. Waarom is de begroting voor Sportvldcompl de Donk € 60.000,= hoger begroot dan werkelijk
uitgegeven in 2014?
17. Sportcomplex Venhorst € 35.000,= naar 50.000,=, waarom?
18. Waarom wordt er in 2016 bijna € 300.000,= meer uitgegeven aan de uitv. Milieuwetgeving
on vergelijking met 2014?
19. Vindt u ook dat er geen geld is voor nieuw beleid? Nia Domo, randweg en kindcentrum
trekken de komende jaren aan de schuldenlast. Wat krijgt de gemeenschap er voor terug?
20. Bent u het eens met de stelling: “Ook al verdwijnt de gemeente Boekel, de gemeenschappen
Boekel, Venhorst en Huize Padua zullen altijd blijven bestaan”?

