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BEANTWOORDING ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2015
Inleiding
Wij danken u voor de commentaren en reacties op de gemeentebegroting 2015. De besluitvorming
van uw raad bij de voorjaarsnota op 03 juli 2014 heeft ten grondslag gelegen aan de opstelling van de
begroting 2015 – 2018.

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 politieke
beschouwingen of afwegingen 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
Bedrijfsvoering
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe het ambtelijk proces is verlopen om tot voornoemde
bezuinigingen in de bedrijfsvoering ad € 116.800 te komen.
Inclusief enkele posten die onder de noemer laaghangend fruit zijn opgesomd, is er in
totaal op de bedrijfsvoering (exclusief de kosten voor stoppen contract Gemerts
Nieuwsblad ad € 25.000) voor bijna € 170.000 gekort. Daarbij is geen keuze gemaakt.
Overal waar gekort kon worden zonder dat de bedrijfsvoering echt in gevaar gaat
komen, is gekort. De enige uitzondering betreft het opleidingsbudget, omdat het
college wil blijven investeren in de kwaliteit van de medewerkers. Dit budget bedraagt
ongeveer 2,1% van de totale loonsom en behelst ook de opleidingskosten voor
raadsleden en wethouders.

Transities
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Boekels Welzijn

Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

blz. 1

blz. 2
blz. 2

Gevraagd wordt hoe het College voornemens is om de transities budgettair
neutraal te laten verlopen.
Door de wijze van financieren, door herindiceren op basis van de nieuwe gekantelde
werkwijze, door goed monitoren en tijdig bijsturen.
Gevraagd wordt of dit punt door de gemeente Boekel bij of via de VNG bij VWS
aangekaart en wat is het antwoord.
Vanuit de regio Brabant Noordoost is voor Jeugdzorg, ook namens de gemeente
Boekel, een brandbrief gestuurd om aan te geven dat de opdracht met de huidige
middelen onder druk staat. De algemene reactie op dergelijke geluiden vanuit het
ministerie is dat er in 2015 beoordeeld gaat worden of er middelen bij moeten.
Gevraagd wordt om een inschatting van de extra ambtelijke capaciteit benodigd voor
de drie transities en of dit al verwerkt is in de begroting. Verder wordt gevraagd of
verondersteld mag worden dat de benodigde interne capaciteit af kan gaan nemen na
de instelling van een centrum regeling.
Tot op heden is de begeleiding van de drie transities ingevuld zonder uitbreiding van
formatie, dus met de bestaande organisatie.
Nu worden de werkzaamheden binnen de bestaande capaciteit opgepakt. Dat
betekent wel dat de betreffende medewerkers tegen de grens van “gezond” werken
aan zitten, dat kan best voor een tijd maar mag nooit structureel gebeuren. Met elkaar
hebben we afgesproken dat we kijken of –na de invoering op 1 januari 2015- de
workload binnen redelijke grenzen komt. Daarbij gaan we ervan uit dat het echt
uitvoerende werk binnen een centrumregeling wordt uitgevoerd en wij ons beperken
tot regievoering.
Onze verwachting is zeker niet dat er na 1 januari 2015 ruimte komt voor een afname
van de ambtelijke capaciteit. Integendeel, de kans is groot dat de toekomstige
workload de huidige bezetting te boven gaat. Kijken we naar gemeenten in de regio
dan zien we daar structurele uitbreiding van het taakveld welzijn. Door onze regie
voerende manier van werken hebben wij dat tot heden kunnen afvangen.
Gevraagd wordt of we in staat zijn de taken van de drie transities goed voor onze
burgers uit te voeren.
Wij denken dat we een prima lokale structuur, passend in Boekel en bij onze
inwoners, met hoog opgeleide professionals hebben georganiseerd. Samen met de
daarbij behorende expertise in de regio, denken wij de toegang goed te hebben
georganiseerd.
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Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of we in staat zijn de tegenslagen op te vangen en op te lossen.
Monitoring en bijsturing zijn instrumenten om de burger centraal te blijven houden en
tegenslagen op te lossen. De toegang is zodanig geregeld dat de gemeente Boekel
de regiefunctie behoudt en het doel is op deze wijze tijdig bij te sturen.

Toekomst
Boekels Welzijn
Vraag:
Antwoord:

blz. 2
Gevraagd wordt hoe we de zelfstandigheid van Boekel kunnen waarborgen, zonder
de burgers tekort te doen.
Het college heeft altijd uitgedragen dat zelfstandigheid geen doel op zich is, maar het
middel om de burgers van Boekel zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het
doel is werken, wonen en leven in Boekel mogelijk te maken. Dat voor en door
zelfbewuste inwoners met verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving. Een
zelfstandige gemeente Boekel faciliteert de inwoners en haar maatschappelijke
verbanden om voorzieningen, diensten en producten op de Boekelse maat in de juiste
prijs-kwaliteit verhouding te realiseren en te behouden. De gemeente Boekel is een
stijl van besturen met open omgangsvormen tussen inwoners en overheid. Een
rolverdeling waarin de lokale overheid de regie voert op het faciliteren en de inwoners
steunt en vertrouwen geeft om daarmee verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
Naast een visie op de toekomst en een gezonde financiële basis, gaat het vooral om
een goede wisselwerking tussen raad, college, burgers en organisatie.
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Programma A Bestuurlijke en ambtelijke organisatie.
Werkkostenregeling
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wanneer er duidelijkheid wordt verwacht omtrent de eindheffing.
Een aantal aspecten van de werkkostenregeling, die per 1 januari 2015 verplicht is,
zijn nog niet duidelijk. Absolute zekerheid kan pas na afloop van een belastingjaar
worden gegeven als de totale kosten die onder deze regeling vallen bekend zijn.

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

Antwoord:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

blz. 2

Gevraagd wordt of de wethouders bereid zijn om als signaal richting de burgers de
kostenstijging (in de vorm van betaalde uren) te herzien zolang een dergelijke (OZB)
lastenverhoging gevraagd wordt.
Deze vraag is reeds aan de orde geweest ten tijde van de installatie van beide
wethouders, een herhaling van zetten wordt derhalve niet nodig geacht.

Kosten raadsleden
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 2.

Gevraagd wordt wat deze verplichte deelname oplevert voor de gemeente Boekel.
Op dit moment zorgt deelname aan de GVOP ervoor dat we aan de wettelijke eis
voldoen om algemeen verbindende voorschriften bekend te maken in een elektronisch
blad. Voordeel hiervan is dat de bekendmakingen van verordeningen altijd terug te
vinden zijn in de GVOP.

Kosten wethouders
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 2

blz. 2

Gevraagd wordt of de gemeente gelden van het Rijk krijgt om de gestegen onkosten
vergoeding die vanuit het Rijk is opgelegd te bekostigen.
Nee, de verhoogde onkostenvergoeding voor de raadsleden dienen uit eigen
middelen gedekt te worden.
Gevraagd wordt of de raadsleden afstand kunnen doen van hun hogere
onkostenvergoeding en deze ten goede laten komen van de begroting van de
gemeente Boekel.
Per 1 juli 2014 is de mogelijkheid vervallen om de vergoeding naar beneden bij te
stellen en daarmee wettelijk vastgelegd. Een vrijwillige schenking aan de gemeente is
natuurlijk altijd mogelijk en hoeft zich niet te beperken tot de genoemde hogere
onkostenvergoeding.

Algemene beschouwingen begroting 2015

4

Publicaties
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

blz. 2 & 3

Gevraagd wordt een nadere toelichting op de beslissing om op de post publicaties te
bezuinigen alsmede het verdere beslisproces.
Om te beginnen is het een voorstel en niet een beslissing. Een beslissing wordt pas
genomen door de raad indien akkoord wordt gegaan met de begroting inclusief dit
voorstel. Naast de voor de raad relatief makkelijk te accepteren bezuinigen op het vlak
van bedrijfsvoering en laaghangend fruit, is er bij de overige aangedragen
bezuinigingsmogelijkheden slechts twee posten overgebleven waarbij een
meerderheid van de raad aan heeft gegeven te willen bezuinigen, en deze posten zijn
de kosten voor publicaties en het accommodatiebeleid.
Gevraagd wordt: ‘Wilt u onderzoeken welke betaalbare mogelijkheden er zijn voor een
onafhankelijke lokale journalistieke verslaggeving van gemeente vergaderingen en
ontwikkelingen?’
De huidige contracten voor het plaatsen van gemeentelijke publicaties lopen in 2014
af. Er worden nieuwe afspraken gemaakt. In de begroting 2015 wordt een korting van
€ 25.000 op het publicatiebudget voorgesteld. Er wordt bekeken wat nog binnen de
beperkte middelen past.
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Programma B Mobiliteitsbeleid
Randweg
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 2.
blz. 3.

Gevraagd wordt hoe realistisch het college de uitvoering van de randweg acht. Wat
een uitstel randweg betekent voor de weg Boekel-Erp, Of er na afwaardering van de
N605 wordt voldaan aan normtijden voor hulpdiensten. Of de afwaardering van de
N605 gevolgen heeft voor andere verkeersstromen en of het college al na heeft
gedacht over onderhoud en veiligheidskwesties.
Om te beginnen denkt het college dat rationele cijfers en voortschrijdende
onderzoeken telkens weer de noodzaak van een randweg aantonen. Alle tellingen en
modellen laten een groei zien van de verkeersintensiteit. Het laatste Brabantbrede
model met daarin opgenomen de matige economische en ruimtelijke groei van dit
moment berekent een toename van 25% ten opzichte van nu! Aangezien
afwaardering van de N605 Boekel op een eiland zet en voor het college absoluut
onacceptabel is vinden wij de realisatie van de randweg meer dan realistisch.
De overige vragen staan ook in onze brief aan GS waarin wij ingaan op de
consequenties van een mogelijk niet doorgaan van de randweg in relatie tot
afwaardering van de N605. Dat zijn allemaal vragen die in het onderzoek naar
mogelijke alternatieven beantwoord moeten worden. Met betrekking tot het
onderhoud, het college heeft dat per 1 november 2014 teruggelegd bij de provincie.

Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of de investering ad € 680.000 inzake de randweg vrijvalt indien de
randweg niet wordt gerealiseerd.
Gevraagd wordt voor wiens rekening de kosten van een alternatieve ontsluiting van de
Vlonder zijn.
Die investering zal dan niet hoeven worden ingezet als gemeentelijke bijdrage aan de
randweg. Indien de randweg echter niet doorgaat ligt het zeer voor de hand dat in
Boekel de ontsluiting van bedrijventerrein de Vlonder moet worden aangepast. Eerder
is door ons al aangegeven dat het gereserveerde bedrag daar zeker voor nodig zal
zijn. Aangezien de ontsluiting van de Vlonder sec geen bovenregionaal probleem is
komen de kosten hiervan voor de gemeente Boekel.
Een uitstel van de randweg tot na 2018 levert een rentevoordeel op deze investering,
in de orde van grootte van € 25.000 per jaar.

Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz.3.
blz.3.

blz. 3.

Gevraagd wordt wat de totale kosten zijn die de gemeente Boekel inmiddels aan de
randweg heeft uitgegeven en of we deze kosten bij de provincie kunnen neerleggen.
Tot op heden zijn de kosten in de randwegprocedures grotendeels door gemeente en
provincie gedeeld. Doordat de gemeente tot 2012 de regie heeft gevoerd zijn de
meeste manuren wel door de gemeente gemaakt. De totale gemaakte kosten zijn
circa 1 miljoen euro. Daarvan is bijna 2 ton aan provinciale bijdrage ontvangen. Het
college heeft in haar brief aan GS al aangekondigd hierover in gesprek te willen.
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VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of de bijdrage aan de randweg ad € 470.000 (welke voortkomt uit de
grondexploitatie) niet als rentedragend bij de investering ad € 680.000 opgeteld moet
worden om reëel te begroten.
Nee, dat zou niet correct zijn. Nergens in onze gemeentebegroting worden kosten
en/of opbrengsten uit de grondexploitatie vermengd met de algemene dienst. Indien
de randweg wordt aangelegd zal overeenkomstig de visie op de kernrand een deel
van de gronden een bedrijfsbestemming krijgen. Kosten en opbrengsten worden in de
exploitatie van dat deel ondergebracht. Ook de bijbehorende rentekosten zoals we dat
voor al onze grondbedrijfcomplexen doen.

Verkeersveiligheid
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 3.
blz. 3.

Gevraagd wordt of het college het signaal herkent dat na de herinrichting van de
Statenweg het vrachtverkeer sluiproutes neemt richting Middenpeelweg.
Het college heeft geen signalen/klachten ontvangen dat vrachtverkeer na de
herinrichting van de Statenweg andere routes neemt om de Statenweg te mijden.
Gevraagd wordt of het plaatsen van attentiebebording bij fietsoversteken van
schooljeugd, zoals deze in Boekel is geplaatst, doorgetrokken kan worden naar
Venhorst en binnen de begroting gerealiseerd kan worden.
De attentiebebording in Boekel is geplaatst op de Rutger van Herpenstraat. Het betreft
fietsoversteken die gebruikt worden door kinderen van basisscholen. In deze
specifieke situatie is daartoe besloten gezien de grote verkeersintensiteit en het 50
km/uur regime ter plaatse. Het college bekijkt per situatie of het plaatsen van
attentiebebording nodig is.
Gevraagd wordt in hoeverre de realisatie van verkeer remmende maatregelen in het
kader van de realisatie van de centrumvisie de kwaliteit en frequentie van het
Openbaar Vervoer beïnvloed.
Bij de realisatie van de centrumvisie worden er geen fysieke verkeer remmende
maatregelen aangelegd die het Openbaar Vervoer beperken. Het haaks parkeren op
de hoofdrijbaan, dat gerealiseerd wordt, kan vertragend werken op drukke momenten
van de dag. Gelet op de geringe lengte van het wegvak dat opnieuw ingericht wordt
heeft dit geen consequenties voor het Openbaar Vervoer.

Watersysteemheffing
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

blz.5.

blz. 3.

Gevraagd wordt waar de (bijna) verdubbeling van de watersysteemheffing uit voort
komt.
De watersysteemheffing is een belasting van het waterschap. De watersysteemheffing
wordt in rekening gebracht bij diverse categorieën belastingplichtigen die baat hebben
bij een goed functionerend watersysteem. In de zogenaamde
kostentoedelingsverordening is vastgelegd welk aandeel de verschillende
belastingcategorieën moeten bijdragen. In 2013 heeft het Waterschap een nieuwe
kostentoedelingsverordening vastgesteld waarin de belastingcategorie “verharde
wegen” een hogere toedeling heeft gekregen, hetgeen heeft geresulteerd in de fors
hogere watersysteemheffing.
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Programma C Economische ontwikkelingen
Zorg en economie
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt welke kansen het college ziet op het gebied van zorg in relatie tot
economie.
Het college denkt dan met name aan de ontwikkeling van een zorgcomplex in de
groene ladder en het binnenhalen van een zorgaanbieder met nieuwe concepten voor
zorg.

Centrumvisie - verkeersstromen
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

Antwoord:

blz. 4.

blz. 3.

Gevraagd wordt welke maatregelen er getroffen moeten worden voor wat betreft de
verkeersstromen indien de centrumvisie geoperationaliseerd wordt en de Randweg
(vooralsnog) niet door gaat en wat de financiële consequenties hiervan zijn.
Er is een onderzoek uitgevoerd om de verkeerskundige effecten van de herinrichting
van het centrum in beeld te brengen. In dit onderzoek is de situatie bekeken zonder
realisatie van de randweg. Uit het onderzoek blijkt dat als gevolg van de herinrichting
van het centrum een gedeelte van het huidige verkeer alternatieve routes zullen
nemen. De alternatieve routes zijn de Wilhelminastraat en de Zandhoek. De toename
van het verkeer is beperkt en treedt met name overdag op. Er zijn geen aanvullende
maatregelen nodig.
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Programma D Leefbaarheid
Transities - werkzaamheden SCIO
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat de uitbreiding van de werkzaamheden van SCIO Consult inhoudt.
Met de Transities per 2015 krijgt de gemeente te maken met meer cliënten en zijn er
dus ook meer indicatiestellingen nodig (beoordelen toegang tot zorg). Ook is er meer
afstemming nodig met de andere professionals (Dorpsteam/Basisteam Jeugd), met
het wegvallen van het Wmo-loket komt ook de informatie- en adviesfunctie erbij.

Transities – contracten versus begroting
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt in hoeverre reeds (recent) afgesloten contracten mbt de uitvoering
van deze transities zijn opgenomen in de begroting.
De contracten voor zorg in 2015 zijn op moment van beantwoording van deze vragen
nog niet gesloten. De beschikbare middelen (budgetneutraal) per transitie in 2015 zijn
in de begroting verwerkt als lumpsum-bedragen.

Transities – wijkteam
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 2

blz. 4

Gevraagd wordt of inzichtelijk kan worden gemaakt wat de totale kosten zijn van de
realisering van een volledig op sterkte zijnde Boekels Wijkteam en welke taken
daartegenover worden uitgevoerd.
Het Boekels Wijkteam (wij spreken van Dorpsteam) is een samenwerking tussen de
gemeente, Vivaan en maatschappelijk werk. De kosten die gemaakt worden zijn
voornamelijk loonkosten. Die komen voor rekening van de betrokken partijen. Via
indirecte financiering (net zoals in het verleden) draagt de gemeente daar aan bij. De
totale loonkosten van het dorpsteam zijn ongeveer € 240.000. Daar zit echter ook de
backoffice bij. Deze kosten zitten al in de begroting verwerkt en zijn voor veruit het
grootste deel bestaande kosten.
De taken voor het wijkteam zijn heel divers. Voor een deel ook nog in ontwikkeling. Op
dit moment voorzien wij: Signalering en preventie, voorlichting en advies,
Kantelingsgesprekken en netwerkgesprekken voeren. Mantelzorgondersteuning
bieden, mantelzorgwaardering uitvoeren. Versterken eigen kracht Boekelse inwoners,
versterken informele kracht in Boekel (vraag en aanbod vrijwilligerswerk bij elkaar
brengen). Beoordelen toegang zorg: ((her)indicatie en beschikken, registratie,
mutaties bij bestaande voorzieningen, controles PGB. Informatiebijeenkomsten
e
burgers, afstemming netwerkpartners, (2 lijns zorgaanbieders, huisartsen,
dementieconsulenten, MEE, etc.), samenwerking met Basisteam Jeugd en Gezin,
etc..

Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of hiertoe al contracten zijn ondertekend en of die ingezien mogen
worden.
Ja, de contracten voor het dorpsteam zijn getekend. Het afsluiten van contracten is
een bevoegdheid van het college, binnen de kaders die de Raad in de beleidsplannen
en begroting heeft gesteld.
Gevraagd wordt of de financiële consequenties van deze contracten al zijn
doorberekend in de begroting van 2015.
Ja.
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De Horst
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt of voor gemeenschapshuis De Horst dezelfde visie voor wat betreft
privatisering wordt nagestreefd als bij Nia Domo. Verder wordt gevraagd naar uitleg
van een mogelijk verschil in de lasten van beide gemeenschapshuizen.
Gevraagd wordt om een onderbouwing van het bedrag van € 12.000 voor de Horst
in 2015 en of de doelstellingen voor De Horst gehaald gaan worden.
In de kern ja. Net zoals bij Nia Domo vindt het college dat ook De Horst op eigen
benen moet staan. De bijdrage aan De Horst is –zoals uitgelegd in een eerdere
memo- voornamelijk het gevolg van het rechttrekken van een oude fout in het
betalingsritme van de huren door het gemeenschapshuis.
Het bedrag van € 12.000 dat wordt genoemd is voor ons niet te herleiden. Over de
regeling kan wel gezegd worden dat er conform eerdere memo van april 2014 een
bedrag van € 80.000 beschikbaar zou komen voor het rechttrekken van de fout in het
betalingsritme. Dat is lager dan het eerder genoemde risico dubieuze debiteuren ad
€ 93.0000.
De doelstellingen voor de Horst worden dit jaar gehaald. Vanaf 1 januari zal voor De
Horst een nieuw bestuur van Venhorstenaren aantreden die een levendig en
financieel gezond gemeenschapshuis overnemen.

Nia Domo
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Boekels Welzijn
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

blz. 3
blz. 2
blz. 4

Gevraagd wordt naar de stand van zaken aangaande de aankoop vastgoed Nia
Domo.
Op dit moment worden alle overeenkomsten, contracten en mogelijke risico’s
zorgvuldig in kaart gebracht. Zodra dit beeld er is worden de gesprekken met
belanghebbende partijen, zoals bijvoorbeeld de Rabobank en Bavaria, opgestart.
Deze zorgvuldige aanpak is juist gekozen om gedurende het traject niet met
onaangename verrassingen te worden geconfronteerd en de uitvoering binnen de
kaders van het raadsbesluit te laten plaatsvinden.
Gevraagd wordt of de nieuwe toekomst visie van Nia Domo al ingerekend is in de
onderhavige begroting.
Ja, in de begroting is de overname van het vastgoed conform de door de raad
gestelde kaders meegenomen. De visie heeft voor het overige geen financiële
consequenties.

Bibliotheek
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 4.

blz 4.

Wat is de visie van het college voor de toekomst van de bibliotheek.
In de loop van 2015 worden voorstellen ontwikkeld voor de toekomst van de
bibliotheek vanaf 2016. Daarbij komt de visie op de rol van de bibliotheek voor de
gemeenschap aan de orde.
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Sportcentrum de Burcht
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 3

Gevraagd wordt om een toelichting voor de investeringen bij Sportcentrum de Burcht
in de jaren 2016 en 2018.
In het MeerjarenOnderhoudsProgramma (MOP) is voor het jaar 2016 een bedrag ad.
€ 51.645 opgenomen voor de luchtbehandeling in hal B en de scheidingswand in hal
B. Voor het jaar 2018 is een bedrag ad. € 79.500 opgenomen voor de dakafwerking
van hal B.

Gemeentelijke accommodaties / accommodatiebeleid
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.) blz. 3
CDA Boekel - Venhorst
blz. 4
Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt in hoeverre er concrete plannen zijn voor de kostendekkendheid van
de accommodaties.
Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen. Het accommodatiebeleid moet nog
opgesteld worden. De kostendekkenheid zal hier verder in uitgewerkt worden.
Gevraagd wordt of het college pro-actief met de gebruikers van gemeentelijke
accommodaties in overleg gaat over nieuwe afspraken.
Bij het opstellen van het accommodatiebeleid zullen op een nader te bepalen wijze
ook de gebruikers/huurders van de gemeentelijke accommodaties betrokken worden.

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wanneer het accommodatiebeleid aan de raad wordt voorgelegd.
Het streven is om het accommodatiebeleid in de loop van 2015 ter besluitvorming aan
de raad voor te leggen.

Vraag:

Gevraagd wordt waarom de kapitaallasten begroting B&L bij het onderdeel
accommodaties sportvelden de Donk zijn verhoogd.
De verhoging van de kapitaallasten hebben een relatie met de investeringen voor een
kunstgrasveld bij Hockeyclub Boekel en kleedlokalen bij Boekel Sport.

Antwoord:

Kunst & Cultuur
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of de evaluatie van de Nota Kunst en Cultuur kan leiden tot
besparingen.
Op voorhand kan nog geen antwoord worden gegeven op de vraag of (verdere)
besparingen in de toekomst mogelijk zijn. Hiervoor moet de nota eerste geëvalueerd
worden.

Steunpunt ouderen
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 4

blz. 4

Gevraagd wordt in hoeverre het Steunpunt Ouderen Venhorst bij De Horst kan
worden ondergebracht.
In een separate memo aangaande de Mennehof is daar uitgebreid op ingegaan.
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Centrum Jeugd en Gezin
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt wat de reden is dat de kosten voor het Centrum Jeugd en Gezin
stijgen, ondanks het feit dat een aantal taken worden overgeheveld naar het
Wijkteam.
In de begroting 2015 is geen sprake van een kostenstijging ten opzichte van 2014
voor de taken van het Centrum Jeugd en Gezin.

GGD Hart van Brabant
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 5

Gevraagd wordt wat de oorzaak is van de verhoging van de bijdrage voor GGD Hart
voor Brabant vanaf 2015 (van € 137.000 naar € 290.000).
Dit betreft feitelijk geen verhoging van de bijdrage voor de GGD Hart voor Brabant,
maar een administratieve correctie waarbij twee budgetten zijn samengevoegd. De
bijdrage voor de GGD Hart voor Brabant blijft gelijk ten opzichte van 2014.

WSW berekening
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 5

blz. 5

Gevraagd wordt of het nadeel van de WSW berekeningen t.g.v. Prinsjesdag al in deze
begroting zijn ingerekend.
Nee, mutaties tot en met begin juli 2014 zijn ingerekend. Zie hoofdstuk 2.1 op blz. 8.
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Programma E Toeristisch recreatief beleid
Boekels Ven
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat de stand van zaken is met betrekking tot de ontwikkeling van
Boekels Ven en Boekels Hout.
Het college heeft een uiterste datum gesteld, op welk moment de ontwikkelaar aan
alle rustende verplichtingen uit de anterieure overeenkomst moet hebben voldaan.
Deze uiterste datum is gesteld op 1 december 2014.

Onderhoud wegen
CDA Boekel – Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 4
blz. 5

blz. 5.

Gevraagd wordt waarom de bezuiniging van € 11.500 op onderhoud wegen, zoals
deze opgenomen was in de ombuigingsvoorstellen van voor de zomerperiode, niet is
doorgevoerd.
Deze bezuiniging is niet doorgevoerd omdat de raadsleden dit tijdens de inventarisatie
afgelopen zomer niet als mogelijke ombuiging hebben benoemd.
Binnenkort wordt een voorstel voorgelegd inzake bijstelling budget voorziening
wegbeheer. De theoretische modellen voorspellen een te grote kwaliteitsafname van
verhardingen. Door een goede ondergrond (Brabantszand) blijkt dit in de praktijk
minder snel te gaan. De financiële gevolgen worden met de voorjaarsnota 2015
meegenomen.
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Programma F Veiligheid en handhaving
ODBN
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt welke extra handhavingstaken milieu worden overgedragen aan
ODBN.
De uitvoering van toezicht en een deel handhaving liggen volgens het
basistakenpakket voor een groot deel bij ODBN. Daarnaast legt de gemeente Boekel
de voormalige werkzaamheden van het RMB ook bij de ODBN neer. Daar waar het
uitbesteden van de taken bij de ODBN tot een meer efficiënte uitvoering leidt zullen
we dat blijven doen.

Aanpak drugs
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 5

blz.4

Gevraagd wordt: ’Heeft het thema (drugsgebruik, telen, produceren, -afval, criminaliteit) volgens het college in de gemeente Boekel geen extra aandacht nodig?
“Met name medewerkers van de politie, brandweer en de gemeente (bouw- en
woningtoezicht, boa’s, gemeentewerken, handhaving en integrale veiligheid) hebben
aandacht voor zowel het onderwerp drugsgebruik als de aanpak van
hennepkwekerijen en drugscriminaliteit. Dit gebeurt door te letten op signalen en deze
waar wenselijk te delen met partners. Als handreiking hierbij heeft op 19 mei 2014 een
bijeenkomst in het kader van ondermijning plaatsgevonden.
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Programma G Ruimtelijke ordening en woningbouw
Reststroken
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

blz. 5

Gevraagd wordt hoe de verkoop en het in gebruik geven van reststroken verloopt.
Dit verloopt goed. In 2012 is gestart met de wijk Dooleggen als pilot. Intussen is ook
De Bosberg afgerond. Nu zijn we de inventarisatie van het buitengebied opgestart.
Daarna volgt het aanbieden en/of handhaven. In de loop van 2015 hopen we dat af te
ronden en starten we in de kern Venhorst.

Fasering woningbouw & bedrijventerreinen
CDA Boekel - Venhorst
blz. 5
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt welke fasering de gemeente voorziet in de in de begroting
opgenomen plannen voor zowel de woningbouw als bedrijventerreinen?
Is dat realistisch met de ( socio) demografische ontwikkelingen die de gemeente
doormaakt? En wanneer zou de woonvisie geactualiseerd kunnen / moeten
worden?
De fasering is opgenomen in de Grondbedrijfrapportage en deze wordt jaarlijks aan u
ter besluitvorming voorgelegd. Zo ook weer komend jaar.
Daarbij worden ook altijd de prognoses van de bevolkingsgroei over langere periode
meegenomen. Op dit moment ziet dat er goed uit voor Boekel, lange termijn cijfers
laten een groter bouwvolume zien dan eerdere ramingen. De woonvisie wordt jaarlijks
met PeelrandWonen getoetst op actualiteit.

Verkoop kavels
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 5, 6 & 7

Gevraagd wordt of voor deze onverwachte meevaller een simpele verklaring te vinden
is en wat gaat dit betekenen voor het jaarresultaat van 2014?
Zet deze tendens in 2015 voort? En wat betekent dat voor de begroting 2015?
Is er een differentiatie tussen kleine / goedkope kavels en grotere / duurdere kavels?
En wat betekent dit verschil?
Kan het college laten zien welke initiatieven zij onderneemt om het vestigingsklimaat
voor ondernemingen in Boekel te verbeteren?
Waar zien we deze opbrengsten van het terrein van De Run aan de initiatiefnemers
van Ecodorp terug? En hoe hoog zijn die opbrengsten voor de gemeente.
Een simpele verklaring is te vinden in de besluiten de grondprijs te verlagen, een
korting te verlenen op leges voor particulieren en de korting bij duurzaam bouwen.
Ook de actieve marktbenadering door gemeente en onze ontwikkelaars zullen zeker
meespelen. Macro-economisch gezien helpen zaken zoals de lage rentestand en
verruiming van het schenkingsbedrag.
Of deze trend zich doorzet in 2015 zal worden bezien in de komende herziening van
de Grondbedrijfrapportage.
We verkopen nu meer tweekappers en rijwoningen dan voorheen. Dat schrijven we
deels toe aan de economie maar dit kan ook wel eens een trendbreuk blijken.
Jongeren kiezen meer en meer bewust voor lage woonlasten.
Het college spant zich voortdurend in om de Boekelse ondernemer van dienst te zijn.
Boekel voorziet in eigen behoefte voor vestiging, maar heeft geen regionaal
bedrijventerrein.
Wat betreft de vragen inzake het Ecodorop wordt verwezen naar het betreffende
raadsbesluit.
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Bestemmingsplan Buitengebied
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt wat de plankosten voor het bestemmingsplan Buitengebied zullen zijn
en hoe dit budget van tevoren met de gemeenteraad wordt afgestemd en
geaccordeerd?
Het college heeft de kosten geraamd op € 150.000 voor de periode 2014-2016. De
beperkte aanloopkosten van 2014 zijn gedekt vanuit de post diensten derden. Met het
vaststellen van de begroting stelt de raad ook het budget beschikbaar voor de totale
kosten ad € 150.000.

Dialoog Boeren en Burgers
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 6

blz. 6

Gevraagd wordt wat het college vindt van de gevoerde dialogen tussen boeren en
burgers in het kader van de ontwikkeling van veehouderijen.
De gemeente heeft nog geen enkele dialoog bijgewoond of daarvan een verslag
mogen ontvangen, behorende bij een uitbreidingsplan voor een veehouderij. Het is
ook geen vereiste dat de gemeente daarbij betrokken is. Het college kan daar dus ook
geen oordeel over vellen.

Rechten bestaande bedrijven en duurzaam ontwikkelen.
CDA Boekel - Venhorst
blz. 6
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt in welke mate rekening wordt gehouden met rechten van bestaande
bedrijven en hoe het college rekening houdt met bedrijven die zich duurzaam wensen
te ontwikkelen.
Voorop staat dat bestaande rechten worden gerespecteerd en waar dat –vanwege
gewenste beleidswijziging- niet het geval is de bedrijven hun recht op inspraak en
mogelijk schadeverhaal hebben. Een duurzame ontwikkeling in samenspraak met de
omgeving is speerpunt voor dit college. Binnen de mogelijkheden zal het college
meewerken aan een verdere verduurzaming van de sector.

Beheersverordening Venhorst
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt wat de reden is voor het vaststellen van een beheersverordening
voor Venhorst
Op basis van de Wet ruimtelijke ordening dienen bestemmingsplannen binnen tien
jaar na vaststelling te worden herzien. In het geval van kom Venhorst dient dit vóór
oktober 2015 te zijn gebeurd. Diezelfde wet bepaalt dat voor gebieden waar weinig
ontwikkelingen worden voorzien, een beheersverordening kan worden vastgesteld.
Aangezien er in Venhorst, behoudens de Peelhorst en Kraaiendonk, de komende
jaren nauwelijks ontwikkelingen zijn voorzien en de kosten voor het opstellen van een
beheersverordening vele malen lager liggen dan voor een bestemmingsplan, is hier
voor gekozen. Op korte termijn zal de raad worden geïnformeerd over dit instrument
en de procedure.
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Voskuilenheuvel
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

Gevraagd wordt wat de kosten zijn die met de uitbreiding van het Peellandschapspark
Voskuilenheuvel gemoeid zijn, welke kosten er over het algemeen uitgegeven zijn aan
natuur en milieu en of deze posten ook meegenomen zijn in de bezuinigingen.
De gemeenteraad heeft op 29 maart 2012 ingestemd met de aankoop van een
perceel voor de uitbreiding van het Peellandschapspark Voskuilenheuvel. Zoals in het
raadsvoorstel te lezen is, heeft deze uitbreiding € 437.000 gekost. Hiervan is
€ 123.000 betaald door de provincie als compensatie voor de herplantplicht volgend
uit de reconstructie van de N605. Naast deze uitbreiding hebben we de afgelopen
jaren natuurontwikkeling gestimuleerd middels de Subsidieregeling Groen Blauw
Stimuleringskader (Stika). Hiervoor hebben we jaarlijks een bedrag van
€ 15.000 beschikbaar gesteld. Vanaf 2015 willen we voor Stika nog een bedrag van
€ 10.000 beschikbaar stellen. De bijdragen voor Stika worden betaald uit het fonds
Groen voor Rood.
In de begroting 2015 en verder zijn, met uitzondering van Stika, geen bedragen meer
opgenomen voor natuurontwikkeling.

Handhaving en Toezicht Wro-procedures
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 7

Gevraagd wordt wat de relatie is tussen deze post en het bestemmingsplan
Buitengebied is
Er is geen relatie in de zin van de begroting.

Graf- & begrafenisrechten
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 6

blz. 7

Gevraagd wordt of de stijging van de graf en begrafenisrechten kan bijdragen als
ombuiging en hoe deze rechten zich verhouden tot regionale bedragen.
Graf en begrafenisrechten zijn geregeld in de legesverordening. Dat betekent dat
alleen de werkelijke kosten mogen worden doorberekend. Onze laatste bijstelling is
van 2013 waar een analyse uit 2008 aan ten grondslag heeft gelegen. Onze tarieven
waren bij de vergelijking uit 2008 aan de lage kant, onze grafrechten waren gemiddeld
24% goedkoper dan in de regio en de kosten voor begraven lagen op het gemiddelde.
In het najaar van 2014 zullen we nog een analyse maken en deze als grondslag laten
dienen voor de tarieven 2015 en verder.
Basis blijft echter dat leges kostendekkend zijn en niet gebruikt kunnen worden voor
ombuigingen elders.
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Programma H Milieuzaken
Dotatie bestemmingsreserve riolering
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe een kostenstijging leidt tot een lagere dotatie.
Het ‘product’ riool betreft een gesloten administratie. Als gevolg van extra kosten
resteert er een lager bedrag wat in de reserve gestort wordt, derhalve een lagere
dotatie.

Scheiden hemel- & afvalwater
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

Antwoord:

blz. 4

Gevraagd wordt of het college inwoners informatie wil verstrekken waarin duidelijkheid
wordt gegeven over wat men mag verwachten van de gemeente c.q. provincie ten
aanzien van overbelaste gebieden en gezondheidsaspecten.
Hiervoor wordt in de notitie “Naar een verantwoorde veehouderij in Boekel” een
aanzet gegeven welke met de gemeenteraad zal worden besproken en naar
verwachting in februari 2015 aan de raad kan worden aangeboden.

Tarief afvalstoffenheffing
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 5.

Gevraagd wordt hoe de uitvoering van het scheiden van hemel- en afvalwater middels
het afkoppelen van verhard oppervlak verlopen is in de reeds aangepakte wijken.
De uitvoering van het afkoppelen van verhard oppervlak is in de bestaande projecten
goed verlopen. Naast het afkoppelen van verhard oppervlak van de openbare ruimte,
hetgeen we als gemeente zelf kunnen regelen, zijn ook de burgers benaderd om het
particuliere verhard oppervlak af te koppelen. Voor iedere m2 afgekoppeld particulier
verhard oppervlak ontvangt een burger € 2 met een maximum van € 200 (100 m2).

Verwachtingen m.b.t. overbelaste situaties
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:

blz. 5

blz. 4

Gevraagd wordt hoe zeker de verlaging van de afvalstoffenheffing is en waar dat van
afhankelijk is. Daarnaast wordt gevraagd vanaf wanneer deze verlaging feitelijk
ingaat.
De verlaging van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op steeds lager wordende
verwerkingstarieven voor afval. De afgelopen jaren dalen de markttarieven voor het
verwerken van afval. Wanneer het huidige contract met Attero op 1 februari 2017
afloopt en we een nieuw contract kunnen gaan afsluiten, kunnen we gaan profiteren
van deze fors lagere tarieven. Hierdoor kan de afvalstoffenheffing vanaf 2017
verlaagd worden. Daarnaast zijn we continu bezig om de afvalinzameling steeds
efficiënter vorm te geven, waardoor we kosten kunnen besparen en de
afvalstoffenheffing omlaag kan. De verlaging van de afvalstoffenheffing is grotendeels
afhankelijk van de marktprijzen voor het verwerken van afval in 2017 en de eventuele
boete voor het aanleveren van te weinig afval aan Attero.
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ODBN
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 7

Gevraagd wordt wat de mogelijkheden zijn om verder te bezuinigen op de ODBN door
meer het Boekelse model toe te passen.
De zogenaamde basistaken moeten verplicht bij de ODBN neergelegd worden en
hiervoor is een minimaal kwaliteitsniveau afgesproken. Daarnaast heeft de gemeente
Boekel de overige milieutaken op het gebied van VTH (vergunningverlening, toezicht
en handhaving) ook bij de ODBN ondergebracht als zijnde een verzoektaak. Voor
deze verzoektaken is het mogelijk om als gemeente een eigen kwaliteitsniveau af te
spreken met de ODBN. Hierbij dient echter wel voldaan te worden aan de wettelijk
vastgestelde kwaliteitscriteria. Omdat de verzoektaken slechts een klein onderdeel
uitmaken van de totale opdracht aan de ODBN en we deze taken al volgens het
Boekels model uitvoeren, zijn verdere bezuinigingen op de ODBN moeilijk tot
onmogelijk te realiseren.
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Programma I Educatie
Onderwijsachterstandenbeleid
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

Is er een relatie tussen wet OKE en de VVE?
De ondersteuning van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is een onderdeel van
gemeentelijke verantwoordelijkheid op grond van de Wet Ontwikkelkansen door
Kwaliteit en Educatie (Wet OKE).

Huisvesting onderwijs / IKC
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

Antwoord:

blz. 4

blz. 7.

In hoeverre blijkt de toekomstige gewijzigde behoefte aan passende
onderwijshuisvesting in Boekel uit de begroting t/m 2018?
Wat is de stand van zaken m.b.t. realisering IKC?
Kinderopvang, peuterwerk en basisscholen breiden de samenwerking uit in de richting
van Integrale Kindcentra. Dit is een ontwikkeling bij de scholen en IKC partners die
door het college wordt ondersteund. Binnenkort wordt u een voorstel voorgelegd
gericht op het passende onderwijshuisvesting in de toekomst. Momenteel is er nog te
weinig informatie beschikbaar om dit te verwerken in de meerjarenbegroting.
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Programma J Algemene dekkingsmiddelen
Kosten pensioenuitkering oud-wethouders
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.) blz. 2
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt waarom de kosten voor een pensioenuitkering van een oudwethouder 40% lager uitvallen.
Doordat het wachtgeld is beëindigd, vindt er geen inleg in de pensioenvoorziening
meer plaats.

Kosten voor gewezen wethouders
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat posten J.02 en J.18 met elkaar te maken hebben.
In post J.02 zijn de kosten van de pensioenvoorziening opgenomen en de
pensioenuitkeringen. Post J.18 is de dekking voor de pensioenuitkeringen.

Functioneel geraamde taakmutatie
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Antwoord:

blz. 5.
blz. 2.

Gevraagd wordt wanneer het college uitslag verwacht aangaande de LOG claim.
Het college is geen voorstander van gerechtelijke procedures, zeker niet met andere
overheden. Door hardnekkig weigeren van de provincie om een reële schikking te
treffen zien we ons hiertoe wel genoodzaakt. Nog dit jaar zal de juridische claim bij de
provincie worden neergelegd.
Het college is van mening dat de resterende kosten voornamelijk worden veroorzaakt
door een provinciale beleidswending. Wij vinden dan ook dat de rekening vooral bij de
provincie hoort te liggen.

Kostenverdeelstaat
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 3

Gevraagd wordt wat er bedoeld wordt met een functioneel geraamde taakmutatie.
Het Rijk stelt soms middelen beschikbaar die onderdeel uitmaken van de algemene
uitkering. Daar waar voor deze middelen nog geen beleid ontwikkeld is worden deze
kosten geraamd als stelpost en pas functioneel verantwoord op het moment dat er
beleid is ontwikkeld.

LOG - claim
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Boekels Welzijn
Vraag:
Antwoord:

blz. 2

blz. 2, 3, 5 & 7

Gevraagd wordt naar inzicht en onderbouwing van de forse mutaties in de kosten bij
bestuurlijke samenwerking (pag.2), de Front-Office (pag.2), reconstructie landbouw
(pag. 3)CCT (pag. 5) & WRO-procedures (pag. 7).
Met het opstellen van de meerjarenbegroting 2015 is tevens een nieuwe
kostenverdeelstaat geïmplementeerd. Dit betreft dus een herijking c.q. het op een
andere manier doorbelasten van kosten aan de verschillende producten. Binnen de
bestaande budgetten: dus budgettair neutraal.
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Verschil 2017 versus 2018
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt naar de reden waardoor het saldo in 2018 terugloopt met circa
€ 140.000 t.o.v. 2017.
Een lagere algemene uitkering in 2018 (€ 73.500) en een hogere storting in de
voorziening wegbeheer (€ 42.500) zijn de twee belangrijkste redenen die hier debet
aan zijn.

Stelpost loon- prijsontwikkeling
VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 8

blz. 5

Gevraagd wordt hoe we kunnen verklaren dat er gesproken wordt over een verwachte
stijging in kosten t.o.v. het voordeel van een lagere post loon- prijsontwikkeling.
Om deze kostenstijging in de toekomst op te vangen wordt er een stelpost loonprijsontwikkeling geraamd. De hoogte van deze post is op advies van het rijk naar
beneden bijgesteld met de meicirculaire en overeenkomstig opgenomen in de
begroting 2015.
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Reserves en voorzieningen
Géén vragen.
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Paragrafen
Bedrijfsvoering
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe het personeelsbeleid met betrekking tot het boeien en binden er
op hoofdlijnen uitziet.
Om te beginnen doen we dat door de medewerkers van de gemeente niet te zien als
een sluitpost op de begroting, maar als het belangrijkste kapitaal voor een organisatie
waarin geïnvesteerd moet worden. Zij zijn het immers die het vele werk verrichten.
Door in ze te investeren via opleidingen, maar ook door ze vertrouwen te geven en
verantwoordelijkheid. Door ze een inspirerende werkomgeving aan te bieden waarin
ze zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, waarin kansen zijn om zich te
ontwikkelen. Nu lukt het ons nog steeds om goed personeel te krijgen maar zodra de
arbeidsmarkt weer aantrekt, zullen we ook moeten blijven zorgen dat we aantrekkelijk
zijn en blijven voor medewerkers.

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

blz. 5.

blz. 5
blz. 5

Gevraagd wordt wat de doelstelling is qua niveau van ons weerstandsvermogen.
Het streven is om ons weerstandsvermogen op het niveau te houden dat nodig is om
de bestaande risico’s te dekken zonder een onnodig beslag te leggen op onze
middelen. Een doorgroei van voldoende naar ruim voldoende ligt in beginsel niet in de
lijn der verwachtingen.

Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)

blz. 5

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat precies verstaan dient te worden onder algemene voorzieningen.
Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die niet speciaal zijn bedoeld voor
personen met een beperking en die algemeen verkrijgbaar zijn en niet of niet veel
duurder zijn dan vergelijkbare voorzieningen. Dit soort voorzieningen nemen de druk
weg van duurdere Wmo-voorzieningen zoals bijvoorbeeld boodschappendiensten,
wasservices, rolstoelpools, etc..

Vraag:
Antwoord:

Wat wordt bedoeld met Groen-blauwe diensten (blz 53)?
Betreft hier het Stimuleringskader Groene en blauwe diensten (Stika) voor de periode
2015-2018 (€ 10.000 per jaar).

VVD Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat op dit moment de financiële consequenties en risico’s zijn, nu het
aantal aansluitingen van BoekelNet de limiet van 55% tot 50% is gedaald.
Het gerapporteerde percentage is een momentopname. Nu CanalDigitaal de zaken
steeds beter op orde heeft en er nieuwe aanbieders bijkomen, verwacht BoekelNet
dat dit percentage snel weer zal toenemen. In het najaar 2014 zal de raad via een
memo uitgebreider worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Financiering – Langlopende leningen
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Vraag:
Antwoord:

blz. 5.

blz. 5

Gevraagd wordt in hoeverre het mogelijk is de extra middelen in te zetten voor het
aflossen van onze langlopende leningen.
De middelen die worden opgehaald middels de OZB en die niet worden uitgegeven
aan andere doeleinden kunnen worden gebruikt om bestaande leningen af te lossen.
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Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat het effect voor de begroting is als de claim van de randweg komt
te vervallen en of de schuldenpositie hiermee verminderd kan worden.
Als het vervallen van deze claim wil zeggen dat de randweg niet doorgaat dan zal dit
voor de exploitatie vanaf 2018 een positief effect hebben van circa € 20.000 per jaar,
zijnde de kapitaallasten.
De schuldenpositie zal met het vervallen van deze claim niet kunnen worden
verminderd omdat dit géén geld is dat we op de plank hebben liggen. Een claim op
het eigen vermogen is dan ook géén financieringsmiddel (om iets te betalen) maar
een dekkingsmiddel (om iets begrotingstechnisch te dekken).

Lokale heffingen / OZB – niet woningen
Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.)
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

blz. 4
blz. 7 & 8

Gevraagd wordt wat een stijging van het tarief voor niet-woningen aan extra
opbrengsten genereert, indien dit zou stijgen van 0,2658 naar 0,3500%.
Het genoemde tarief van 0,2658% is het tarief uit 2014. Een tarief dat in de begroting
2015 al is gestegen tot 0,3206% (0,1856% + 0,1350%); overeenkomstig de tabel op
pagina 61.
Een extra stijging van 0,3206 naar 0,3500% levert in 2015 een extra opbrengst op van
ruim € 85.000.
Gevraagd wordt welke alternatieven / mogelijkheden, ter compensatie van de OZB
verhoging, er zijn om het voor ondernemingen aantrekkelijker te maken zich in Boekel
te ( blijven) vestigen?
Niet ter compensatie. Wij blijven pro-actief richting Boekelse ondernemers. Hierbij
mag vermeld worden dat Boekel op dit moment vanuit de WOZ bezien het meest
aantrekkelijke vestigingsklimaat heeft, nou de randweg nog.
Gevraagd wordt naar inzicht in de bijdrage van de bedrijven in de opbrengsten
OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing.
De circa 530 bedrijven (cf. pagina 63) brengen in de begroting 2014 € 731.000 aan
OZB binnen (OZB niet-woningen). De andere twee genoemde opbrengsten
worden in onze administratie niet gesplitst naar woningen en niet-woningen. Inzicht in
het aandeel van de bedrijven kan dientengevolge niet worden gegeven.

Lokale heffingen / OZB – verschillende scenario’s
CDA Boekel - Venhorst
blz. 8
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt wat het effect is als in 2016 & 2017 géén OZB-verhoging wordt
doorgevoerd.
Het saldo in 2016 en 2017 is in een dergelijk scenario licht positief (€ 109.000
respectievelijk € 68.000) en net voldoende om het tekort uit 2015 te dekken.
Met ingang van begrotingsjaar 2018 ontstaat er weer een tekort van ruim € 100.000.
Grootste probleem is nog het niet kunnen opleveren van een sluitende begroting in
het eerste jaar (2015) dan wel het laatste jaar (2018) van de cyclus. Met als gevolg
dat we niet meer in aanmerking komen voor repressief toezicht vanuit de provincie en
in een verscherpt regime van toezicht terecht komen.

Ombuigingen – heffen arbeidsmigrantenbelasting
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 5
CDA Boekel - Venhorst
blz. 8
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt in hoeverre het college de mogelijkheid tot het heffen van
arbeidsmigrantenbelasting heeft onderzocht.
Een onderzoek naar de (on)mogelijkheden is momenteel onderhanden.
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Ombuigingen – eerlijker verdelen
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:
Antwoord:

blz. 7

Gevraagd wordt op welke manier we de extra bijdrage, die nodig is, eerlijker kunnen
verdelen over de bevolking.
Een heffing naar inwoner is (vooralsnog) niet mogelijk. Daarnaast is het de vraag of dit
een eerlijkere verdeling oplevert? Naast het maken van keuzes in wat we wel en niet
doen, het toepassen van 100% kostendekkende tarieven, en de gebruiker/genieter
ook echt 100% te laten betalen voor het gebruik van accommodaties is de OZB de
enige substantiële mogelijkheid die we hebben om middelen te genereren.

Ombuigingen – GR & Samenwerkingsverband
Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
blz. 5
CDA Boekel - Venhorst
blz. 2
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt of het klopt dat de afgesproken taakstellingen van de GR’s zijn
ingerekend in de onderhavige begroting.
Als een GR heeft aangegeven niet de volledige 5%, 8% & 9% te kunnen realiseren
en dit overeenkomstig is besloten binnen de GR dan is de ombuiging die wel
gerealiseerd kan worden ingerekend in onze begroting. We rekenen ons dus niet rijk.
Daar waar de genoemde ombuiging van 5%, 8% & 9% niet gerealiseerd is, is dat aan
de raad teruggekoppeld. In die gevallen blijft het college de begrotingen kritisch
volgen.

Ombuigingen – tarieven rioolrechten en afvalstoffenheffing
CDA Boekel - Venhorst
blz. 8
Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt naar de rekensystematiek van rioolrechten en afvalstoffenheffing.
De tarieven die hier in rekening worden gebracht zijn gebaseerd op kostenneutraliteit.
Dit is wettelijk voorgeschreven.

Ombuigingen – tabel pagina 4 (BIO)
CDA Boekel - Venhorst
Vraag:

blz. 8

Antwoord:

Gevraagd wordt of het rekenvoorbeeld dat hier gegeven wordt een gemiddelde of een
voorbeeld is.
Het betreft een gemiddelde.

Vraag:
Antwoord:

Daarnaast wordt gevraagd naar meer cijfers, onderbouwingen en aansluitingen.
In de onderhavige tabel wordt dit inzicht gegeven.
OZB
Rioolrechten
Afvalstoffen
TOTAAL

Aantallen
4.562 objecten
4.150 aansluitingen
3.880 huishoudens
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€ 1.839.000
€ 804.000
€ 702.000
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Tarief 2014
€ 306
€ 184
€ 185
€ 675

Tarief 2018
€ 450
€ 171
€ 163
€ 784

Ombuigingen – laag hangend fruit
VVD Boekel - Venhorst

blz. 5

Vraag:
Antwoord:

Gevraagd wordt hoe het laag hangend fruit gerealiseerd wordt?
Door het aanpassen van de beschikbare budgetten en in 2015 en verder niet meer
uit te geven dan er aan budget beschikbaar is.

Vraag:

Gevraagd wordt hoe de lastenverzwaring van € 39.000 en de bezuiniging van € 4.000
op de vrijwilligers kan worden verklaard?
De € 4.000 betreft ruimte binnen het bestaande budget dat in de afgelopen jaren niet
nodig is gebleken. Op welke € 39.000 u doelt is voor ons niet duidelijk.

Antwoord:

Algemene Uitkering
Vraag:
Antwoord:

Er wordt niet gevraagd naar de effecten van de septembercirculaire 2014 voor de
jaren 2015 tot en met 2018.
De ontwikkeling van de Algemene Uitkering ziet er voor de komende jaren als volgt
uit:
2015 € 10.400 -/2016 € 8.100 -/2017 € 35.500 +/+
2018 € 82.400 +/+
Het effect hiervan voor de begroting is als volgt:
Jaar

Saldo begroting

2015
2016
2017
2018
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Algemene Uitkering

€ 156.900 -/€ 344.600
€ 442.300
€ 299.900

€ 10.400 -/€ 8.100 -/€ 35.500
€ 82.400
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Saldo incl. Alg.Uitk.

€ 167.300 -/€ 336.500
€ 477.800
€ 382.300
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Bijlagen
beantwoording
algemene
beschouwingen
begroting 2015

Bijlage - Lijst met afkortingen
A+O Fonds
AB
ABW
AGR
a.g.v.
AMW
AO / IC
APPA
APV
ARBO
art.
ASHG
AWB
AWBZ
AWIR
AZ
B&W
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
b.v.
BVL
BW
BWT
BZK
C.Q.
CAK
CAO
CBS
Cf.
Cie
CIZ
CJG
CKVU
CPB
CPI
CPO
CVV
CWI
Dd
DIV
DKD
DLB
DT

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds) Gemeenten
Algemeen Bestuur
Algemene Bijstands Wet
Algemene Gemeentelijke Reserve
Als gevolg van
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
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
Branbants 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
Besloten vennootschap
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
Centrum Kunstzinnige Vorming Uden
College Bescherming Persoonsgegevens
Consumentenprijsindex
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
Centrum Werk en Inkomen
De dato
Documentaire Informatie Voorziening
Digitaal Klantdossier
De Lage Beemden
Directie Team

Bijlage - Lijst met afkortingen
DURP
ECB
e.d.
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.
M.u.v.
MER
MIRT
MKB
MOP
N.v.t.
NHR
NOC-NSF
NT1
NT2
Nuggers
NUP
N.V.
Nza
O.a.
O.b.v.
O.g.v.
ODBN
OGGZ

Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen
Europese Centrale Bank
En dergelijke
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
Met uitzondering van
Mileueffectrapportage
Meerjaren investeringsprogramma
Midden en kleinbedrijf
Meerjaren onderhoudsplan
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
Naamloze vennootschap
Nederlandse Zorgautoritieit
Onder andere
Op basis van
Op grond van
Omgevingsdienst Brabant Noord
Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg

Bijlage - Lijst met afkortingen
OKE
OM
OR
OV
OZB
P&C
P&O
Pag.
PGB
PM
POP
PS
PvA
RAV
RBL
RIE
RIVM
RMB
RMC
RO
ROC
RUD
RUPL
RVR
SBB
SGV
SMART
SV
SWEW
SWO
T/m
T.b.v.
T.g.v.
T.o.v.
T.t.v.
VCA
vGRP
VJN
VNG
VR
VROM
VTH-taken
VVE
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

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 Mileubedrijf
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
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
Verordening Ruimte
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Vergunningverlening / toezicht & handhaving
Vereniging van Eigenaren
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 2015

D.O.P.

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

info@dopboekel.nl

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2015 ontvangen. Dank hiervoor.
Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze begroting en de
technische toelichting daarop op 23 september j.l. en de griffier voor haar ondersteuning.
Hierbij ontvangt u onze algemene beschouwingen op de Programma- en Productbegroting
2015. 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. Onze doelen zijn
destijds bijgesteld en aan de hand van een goed gestructureerd bezuinigingsproces zijn
bezuinigingen gefaseerd ingevoerd. De D.O.P. is er nu c.q. vier jaar later 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.
Minder blij is de D.O.P. met het feit dat de gemeente Boekel - net als alle andere gemeenten
in Nederland overigens - wederom c.q. extra moet bezuinigen. Dit keer structureel bijna € 1
mln per jaar. De D.O.P. is met uw college van mening dat het voor de financiële positie van
de gemeente Boekel belangrijk is om in 2016 een structureel sluitende begroting te hebben.

Van voorjaarsnota 2014 naar begroting 2015
In hoofdstuk 2, paragraaf 2 van de Programma- en Productbegroting 2015 is het financieel
totaaloverzicht opgenomen. Hierna wordt per programma puntsgewijs ingegaan op de
mutaties.
Een groot aantal mutaties heeft u onder de noemers “bedrijfsvoering” en “laag hangend fruit”
gepresenteerd. Met betrekking tot de bezuinigingen op de bedrijfsvoering zien wij een zestal
bezuinigingen voor in totaal € 116.800 per jaar. Voor wat betreft het laag hangend fruit gaat
de D.O.P. akkoord met de voorstellen.
Vraag 1:

Hoe is ambtelijk het proces verlopen om tot voornoemde bezuinigingen in de
bedrijfsvoering ad. € 116.800 te komen? Er zijn keuzes gemaakt. Graag
ontvangt de D.O.P. een verslag van dit proces om eigen keuzes te kunnen
maken.
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D.O.P.
Programma A

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

info@dopboekel.nl

Bestuur en ambtelijke organisatie

A.01

Naar alle waarschijnlijk moet er een eindheffing van 80% worden betaald door
de invoering van de werkkostenregeling.

Vraag 2:

Wanneer verwacht u duidelijkheid omtrent de eindheffing?

A.02

De D.O.P. gaat akkoord met het vervangen van het systeem Crisis Online
door BOPZ-online.

A.05

De D.O.P. gaat akkoord met het beëindigen van het publiceren van publicaties
in het Gemerts Nieuwsblad. De D.O.P. merkt daarbij wel op dat we met pijn in
het hart akkoord gaan, omdat onze partij altijd een warm voorstander is
geweest van de publicaties.

A.06

Het betreft een verplichte deelname vanaf 2015 aan de GOVP. De D.O.P.
gaat er vanuit dat de elektronische bekendmakingen voordelen biedt.

Vraag 3:

Wat levert deze verplichte deelname op voor de gemeente Boekel?

Programma D

Leefbaarheid

D.01

De D.O.P. gaat akkoord met het compenseren van de B.T.W. op de kosten via
het BTW-compensatiefonds.

D.11

De werkzaamheden van SCIO Consult worden uitgebreid met
indicatiestellingen.

Vraag 4:

Kunt u nader uitleggen wat deze uitbreiding inhoudt?

Programma E
E.02

De D.O.P. gaat akkoord met de kosten voor gratis Wifi op het St. Agathaplein.

Programma H
H.01

Toeristisch recreatief beleid

Milieuzaken

Het betreft een dotatie aan de bestemmingsreserve riolering als gevolg van
een kostenstijging.
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Vraag 5:

Hoe kan het dat een kostenstijging leidt tot een lagere dotatie?

H.02

De D.O.P. gaat akkoord met de effecten van het her-programmeren van
investeringen inzake het product riool.

Programma J

Algemene dekkingsmiddelen

J.01

De D.O.P. gaat akkoord met het verhogen van de tijdbestedingsnorm van 90%
naar 100% voor de wethouders. Dat de wethouders in Boekel zich voor 150%
inzetten is algemeen bekend. Dat daar een loon tegenover staat van 90% is
niet van deze tijd. Dat de VVD spreekt van een loonsverhoging van 11% vindt
de D.O.P. een verkeerde uitleg.

J.02

Het betreft de kosten voor een pensioenuitkering van een oud-wethouder.

Vraag 6:
J.09

Waarom vallen deze kosten 40% lager uit?
De D.O.P. gaat akkoord met de bijstelling van het budget met betrekking tot
de bijdrage aan het Brabants Historisch Centrum.

J.13

De D.O.P. streeft naar de situatie dat de gebruiker betaalt. Uiteraard zullen de
consequenties wel goed gecommuniceerd en gefaseerd ingevoerd moeten
worden.

Vraag 7:

In hoeverre zijn er concrete plannen?

J.14

Geen commentaar.

J.15

Geen commentaar.

J.16

De D.O.P. begrijpt niet wat hier wordt bedoeld.

Vraag 8:

Wat wordt er precies bedoeld met niet functioneel geraamde taakmutaties?

J.17

De D.O.P. gaat akkoord met het bijstellen van de bijdragen aan de BSOB.

J.18

Het betreft kosten voor gewezen wethouders.

Vraag 9:

Wat hebben J.02 en J.18 met elkaar te maken?
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De D.O.P. heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de OZB niet verhoogd
mag worden om enkel en alleen de begroting sluitend te maken. De gemeente
Boekel is echter op een punt aangekomen dat bezuinigen alleen niet meer
toereikend is om de begroting sluitend te krijgen. Dan zijn er twee
mogelijkheden: een flinke verslechtering van het algemene
voorzieningenniveau en geen enkele ruimte voor nieuw beleid of een
algemene lastenverzwaring. Uiteraard tracht de D.O.P. de algemene
lastenverzwaring zo beperkt mogelijk te houden en zo eerlijk mogelijk te
verdelen.
De verhoging van de OZB heeft onlangs wat publiciteit opgeleverd in het
Weekblad Boekel & Venhorst. Het stoort de D.O.P. dat partijen hoge
stijgingspercentages van de OZB noemen zonder aan te geven dat de
woonlasten in vier jaar tijd volgens het overzicht op bladzijde 4 met circa 16%
stijgen, gemiddeld 4% per jaar, van € 675 naar € 784.
Het OZB-tarief 2014 voor niet-woningen bedraagt 0,2658% volgens het
overzicht op bladzijde 62. Boekel is hiermee in de omgeving de
goedkoopste gemeente, Maasdonk met 0,5082% de duurste gemeente en
gemiddeld bedraagt het tarief 0,3627%. De D.O.P. vindt een gefaseerde
stijging naar het gemiddelde tarief reëel en schat dat dit globaal € 300.000 per
jaar oplevert.

Vraag 10:

Wat levert een stijging van 0,2658% naar 0,3500% op aan extra OZB?

Programmaplan
In hoofdstuk 3 van de Programma- en Productbegroting 2015 is het programmaplan
opgenomen. Hierna wordt per programma ingegaan op een aantal doelstellingen.

Programma C
Vraag 11:

Economische ontwikkeling

Wat voor nieuwe kansen ziet het college op het gebied van zorg in relatie tot
economie?

Programma F

Veiligheid en handhaving
4
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Ruimtelijke zaken

Hoe verloopt de verkoop en het in gebruik geven van reststroken?

Programma H
Vraag 14:

www.dopboekel.nl

Welke (extra) handhavingstaken & milieu worden overgedragen aan OBDN?

Programma G
Vraag 13:
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Milieuzaken

Hoe is de uitvoering van het scheiden van hemel- en afvalwater middels het
afkoppelen van verhard oppervlak verlopen in de reeds aangepakte wijken?

Paragrafen
4.2

Bedrijfsvoering

Met betrekking tot de bedrijfsvoering heeft de D.O.P. in het verleden vragen gesteld over
uitbreiding van het aantal fte’s en de indeling in functieschalen. In paragraaf 4.2 wordt het
belang van relevante competenties uiteengezet. Het personeelsbeleid is er op gericht om
personeel te boeien en te binden.
Vraag 15:

4.3

Hoe ziet het personeelsbeleid met betrekking tot het boeien en binden er op
hoofdlijnen uit?

Weerstandsvermogen & risicobeheersing

De D.O.P. heeft kennis genomen van de geïdentificeerde risico’s (tabel bladzijde 52) en
vertrouwd erop dat de gemeenteraad tijdig geïnformeerd wordt in het geval financiële
effecten relevant worden. De D.O.P. is gerustgesteld door het feit dat het
weerstandsvermogen een duidelijke verbetering kent en op dit moment van voldoende
omvang is.
Vraag 16:

Wat is de doelstelling, vasthouden of verbeteren (naar ruim voldoende)?

Vraag 17:

Met betrekking tot de Beheermaatregelen wil de D.O.P. graag weten wat er
precies verstaan dient te worden onder algemene voorzieningen?

Vraag 18:

Wat wordt bedoeld met Groen-Blauwe diensten (bladzijde 53)?
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Grondbeleid

De D.O.P. is zeer tevreden over het gevoerde grondbeleid. Een compliment voor het
uitgiftepercentage van 160% is daarom zeer op zijn plaats.
Tot zover onze algemene beschouwingen op de Programma- en Productbegroting 2015.

Fractie D.O.P.

6

Algemene Beschouwing op
Programma- en Productbegroting 2015
van de 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 de ‘Programma- en
Productbegroting 2015’ met daarin opgenomen de meerjarenramingen voor 2016 – 2018 overeenkomstig
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
De ambities en doelstellingen komen voort uit het coalitieprogramma en het collegeprogramma. Ambities
en doelstellingen die passen bij de huidige financiële mogelijkheden. Het inkt van het coalitieakkoord was
nog maar net droog toen de gemeenteraad geïnformeerd werd over het feit dat we minimaal €1.000.000, moeten ombuigen uiterlijk in boekjaar 2018. Een forse opgave, Immers; in de periode van 2010- 2014
heeft dit college met de gemeenteraad 1,6 miljoen euro omgebogen. Dit is vooral gerealiseerd met het
plukken van zogenaamde ‘Laaghangend Fruit” ofwel besparingen of bezuinigen toepassen op onderdelen
zonder dat dit direct de portemonnee van de inwoners raakt en waarbij de voorzieningen en verenigingen
zoveel als mogelijk zijn gespaard.
Tijdens de bijeenkomst in juni is de gemeenteraad een overzicht gepresenteerd met opties om uitgaven te
verminderen of baten te verhogen. Iedere fractie heeft op basis van deze informatie een voorstel
ingediend bij het college om invulling te geven aan de ombuiging van €1.000.000, ---. Ten tijde van de
coalitie onderhandelingen is uitgegaan van een minder grote bedrag wat omgebogen zou moeten worden
en zou de begroting pas in 2018 sluitend hoeven te zijn. Ondertussen is het om te buigen bedrag fors
hoger en stelt het college voor om de begroting in 2016 sluitend te hebben. Op basis hiervan is ons
voorliggende Programma- en Productbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018, voorgelegd,
hetgeen tevens leidt tot voorgestelde OZB verhoging. Als toelichting geeft het college aan dat alle fracties
het college hebben aangegeven niet te willen bezuinigingen op verenigingen en algemene voorzieningen.
Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel waardeert en ondersteunt deze afweging maar dat dit in 2015
leidt tot 25% OZB verhoging, heeft ook ons enorm verrast. Hoewel het voorruitzicht van het verlagen van
de afvalstoffenheffing en rioolrechten deze verhoging enigszins verzacht, constateren we ook dat deze
OZB- verhoging voor de groep huiseigenaren en bedrijven die een “bovengemiddeld gewaardeerd” pand
hebben, veel impact heeft. Deze impact leidt tot solidariteitsdiscussies. De redenering dat als voor het
algemeen Nut voorzieningen in stand moeten worden gehouden, waarom dan niet onder alle inwoners
deze kosten gelijk verdelen. Ofwel; waarom wordt gebruik van een voorziening gekoppeld aan bezit
onroerend goed. Dit principe zou meer recht doen aan het adagium “ gebruiker/ genieter” betaald. Over
de rechtvaardigheid van OZB- heffing en het alternatief nl. ingezetene heffing/ belasting wordt in den
lande regelmatig gediscussieerd. Helaas zijn gemeenten niet gerechtigd een dergelijke belasting toe te
passen.
Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen om de Transities van AWBZ naar WMO,
Jeugdwet en invulling Participatiewet per 1 januari 2015 in te laten gaan en een zachte landing te
bewerkstelligen. Hierbij is van belang dat inwoners op een laagdrempelige wijze bij het Dorpsteam
(sociaal wijkteam) terecht kunnen die samen met de inwoner met zijn vraag aan de slag gaat om
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maatwerk te arrangeren. Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel complimenteert het college dat per 1
oktober 2014 het DorpsTeam operationeel is. Hierdoor is gemeente Boekel in staat om een “zachte
landing” te faciliteren. De harde werkelijkheid is echter dat deze transities een Compensatie/ Zorgplicht
met een open einde financiering kent en het op dit moment lastig in te schatten is welke financiële impact
dit gaat hebben.
Het jaar 2014 loopt ten einde. Een jaar dat in het teken stond van de verkiezingen waarbij de uitkomst
heeft geleid tot een continuïteit van de coalitie en college. Dit betekent dat op slagvaardige wijze het
beleid van voorgaande periode voortgezet kan worden. Deze slagkracht zullen we de komende periode
hard nodig hebben om de financiële positie in overeenstemming te houden met de draagkracht van de
Boekelse gemeenschap.
Hierna volgt onze reactie in eerste termijn op de Programma en Product begroting 2015 zoals die ons is
voorgelegd. Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel wil middels deze algemene beschouwing bijdragen
aan een verantwoorde 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 is verwoord. In de overige
programma onderdelen wordt deze doelstelling verder vorm en inhoud gegeven. Ons zorgpunt betreft het
volgende;
De transities gaan gemoeid met een open eind financiering terwijl in het oude zorgbekostigingsstelsel
capaciteit/volume limieten worden afgesproken met aanbieders waardoor wachtlijsten ontstaan. Voor het
zorgkantoor geldt ondanks zorgplicht geen Open eind financiering. Gemeenten krijgen met kortingen te
maken en kunnen op grond van de nieuwe wet niet sturen op volume (lees uitgaven). Op deze manier
worden ze financieel dubbel benadeeld. Terwijl het Rijk haar begrotingstekort kan verminderen zullen
gemeenten genoodzaakt zijn de lasten of eigen bijdrages te verhogen bij de burgers. Gemeenschapsbelang
Venhorst- Boekel wil dat zorg en ondersteuning beschikbaar en toegankelijk blijft maar vraagt zich af hoe
dit financieel zijn beslag gaat krijgen op onze inwoners.
Vragen:
- Zonder inhoudelijk in te gaan op de doelstellingen van deze transities, want deze ondersteunen
we, willen we weten wat het College voornemens is om te gaan doen om de transities budgettair
neutraal te laten verlopen.
- Is dit punt door de gemeente Boekel bij of via VNG bij VWS aangekaart en wat is het antwoord?
Afgelopen jaren zijn veel ambtelijke uren gemoeid om de transities binnen de regio vorm en inhoud te
geven. Vragen:
- Wat is de inschatting voor wat betreft de ambtelijke capaciteit en bijbehorende financiën de
komende jaren en is dit al verwerkt in de begroting?
- Mag veronderstelt worden dat deze afnemen nu ook de centrumregeling door de raad is
vastgesteld?

Programma B: Mobiliteitsbeleid
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel kan zich vinden in de beschreven doelstelling. Met betrekking
tot de prioriteiten hebben we de volgende vragen:
M.b.t. de Randweg:
- Nu wellicht de provincie het besluit over de Randweg uitstelt vragen we ons af: “Hoe realistisch
acht het college dat de Randweg nog ooit wordt uitgevoerd zoals eerder vastgesteld door de
gemeenteraad?”
- Wat betekent dit uitstel vervolgens voor de snelheid op de weg tussen Erp en Boekel?
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-

-

Wordt er nog voldaan aan de normtijden van de hulpdiensten indien de N605 afwaardeerd wordt
naar 60 km/ uur. Is al berekend welke economische impact de afwaardering van de N605 voor de
gemeente Boekel heeft?
Is het denkbaar dat door afwaardering van de N605 andere verkeerstromen gaan ontstaan. Zo ja,
welke knelpunten voorziet u?
Heeft het college al nagedacht wat ze hieraan wil gaan doen zeker met het oog op de
verkeersveiligheid (maak van nul een punt) en onderhoud wegen?
In overzicht investeringen staat Randweg Boekel- Dorpsmantel met bedrag van €680.000, - euro.
Graag een toelichting op de aard van dit bedrag en kan dit compleet vervallen mocht de randweg
niet doorgaan?

Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel vindt dat de gemeente Boekel al erg lang aan het lijntje is
gehouden en vindt het tijd worden dat de kosten die we hebben gemaakt m.b.t. de randweg bij de
Provincie moet worden neergelegd. Vraag:
- Hoeveel onkosten heeft de gemeente Boekel inmiddels gemaakt en welk deel zijn voor rekening
van de provincie?
- Wanneer gaat u deze onkosten bij de provincie verhalen?
M.b.t. “Maak van Nul een Punt”:
Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel wil aandacht vragen voor het vrachtverkeer welke, nu de
Statenweg is aangepast, sluiproutes neemt om richting Middenpeelweg te komen. De belangrijkste
oorzaak is de aanwezigheid van drempels waarbij ook de vormgeving voor bepaald type vrachtagrarische verkeer, problematisch blijkt te zijn. Betreffende ‘sluipwegen zijn niet ingericht op deze
verkeersintensiteit waarbij ook de veiligheid van andere weggebruikers (bv fiets, wandelaars) in het
gedrang komt. Daarnaast voorzien we een toename van kosten t.b.v. wegonderhoud.
Vraag:
- Herkent het college dit signaal en wat gaat het college hieraan doen?
De verkeersveiligheid rondom scholen staat ook nu weer in het programma. Een goede zaak. In Boekel
zijn borden geplaatst die weggebruikers attenderen op “schoolroutes”. Ons voorstel is om dit uit te
breiden naar Venhorst en ook te plaatsen op punten waar ook middelbare scholieren oversteken om
richting Gemert of Uden te gaan. Voorbeeld is Kruising Telefoonstraat- Langstraat.
Vraag:
- We veronderstellen dat onze wens ingevuld kan worden binnen de begroting. Kunt u dit
bevestigen?
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. Eén van de economische impulsen is het
uitwerken van de centrumvisie. We hebben de volgende vraag:
- Welke maatregelen moeten worden getroffen voor wat betreft de verkeersstromen indien
centrumvisie geoperationaliseerd wordt en de Randweg (vooralsnog) niet door gaat?
- Wat zijn de financiële consequenties hiervan?

Programma D: Leefbaarheid
De doelstelling om de inwoners een zo goed mogelijk woon-, werk- en leefklimaat te bieden waarbij de
benodigde voorzieningen behouden blijven of waar nodig gerealiseerd worden, kan Gemeenschapsbelang
Venhorst - Boekel volledig onderschrijven. In dit kader hebben we de volgende vragen:
- Wat is de stand van zaken n.a.v. het raadsbesluit aangaande aankoop vastgoed Nia Domo en
invulling toekomstplan?
- In het overzicht investeringen staat bij onderhoud Sportcentrum De Burcht in het jaar 2016 en
2018 resp. €51.645, - en €79.500, - opgenomen. Graag een toelichting waarvoor deze
investeringen zijn opgenomen.
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Programma E: Toeristisch recreatief beleid
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel ondersteunt de doelstellingen zoals omschreven in dit
programma. Bij de prioriteiten staat ontwikkeling Boekels Ven en Boekels Hout.
Onze vraag:
- Wat kunnen we nog verwachten? Wat is de stand van zaken?

Programma F: Veiligheid en handhaving
Gemeente Boekel heeft het imago van een veilige gemeente. Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel
ondersteunt de doelstellingen en de prioriteiten. Provincie Brabant staat bekend om de wietteelt en XTCproductieplaatsen. Ook in Boekel zijn de afgelopen jaren wietteeltlocaties ontmanteld of worden we
geconfronteerd met drugsafval. Ook de toegankelijkheid en beschikbaarheid van drugs is de afgelopen
jaren toegenomen. Dit thema komt niet voor in dit programma
Onze vraag:
- Heeft dit thema volgens het college in de gemeente Boekel geen extra aandacht nodig?.

Programma G: Ruimtelijke zaken
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel onderschrijft de doelstelling. In dit programma veel
uiteenlopende thema’s waaronder herziening bestemmingsplan buitengebied. Binnen dit
bestemmingsplan moeten al eerder genomen besluiten zoals structuurvisie, vitaal buitengebied Boekel,
maar ook thema’s als ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot leefbaarheid (o.a. Geurverordening) bijeen
worden gebracht. Ter voorbereiding hiertoe is een projectstructuur neergezet waarin diverse geledingen
zijn vertegenwoordigd. Hier dwars doorheen lopen provinciale en landelijke discussies. Veel wijsheid
met elkaar.
In het overzicht staat: “Vaststellen beheersverordening Venhorst”
Vraag:
- Wat is de reden voor het vaststellen van deze beheersverordening.

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. De relatie milieu en
gezondheid wordt vaak onvoldoende gelegd. Hierbij heeft de GGD een belangrijke taak. De gemeente
Boekel kiest er voor om geen urgentiegebieden aan te wijzen maar dit op andere wijze zoals omschreven
in Programma G Ruimtelijke Zaken op te pakken. Deze lijn ondersteunen we. Wel constateren we dat
inwoners niet goed begrijpen wat ze van de gemeente Boekel kunnen verwachten voor wat betreft de
aanpak van overbelaste situaties en de verwachtingen die hierover door de provincie worden geschapen.
Onze vragen:
- Wil het college de inwoners van informatie voorzien waarin hen duidelijkheid wordt gegeven
over dit onderwerp?
In de begroting is sprake van verlaging afvalstoffenheffing.
Vraag:
- Hoe zeker is deze verlaging en waarvan is dat afhankelijk?
- Er wordt gesproken over een gemiddelde verlaging; maar vanaf welk jaar gaat deze feitelijk
in?

Programma I: Educatie
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel kan zich vinden in de doelstelling en de prioriteiten We lezen in
de prioriteiten het thema “Uitvoering Onderwijsachterstandenbeleid” o.g.v. Wet Ontwikkelkansen voor
Kwaliteit en Educatie (OKE). Eerder is geïnvesteerd in voor- en vroegtijdse educatie (VVE).
Vraag:
- Is er een relatie tussen wet OKE en de VVE? Zo ja, welke?
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Programma J: Algemene dekkingsmiddelen
De ambitie om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden ondersteunt Gemeenschapsbelang Venhorst –
Boekel. De verrassing is dan ook groot toen we de voorgestelde OZB verhoging voorgelegd kregen. Het
college beoogt met voorgestelde OZB verhoging ook financiële ruimte te creëren voor nieuw beleid. We
hebben de volgende vragen:
- In hoeverre kunnen deze middelen ook ingezet worden om leningen af te lossen ofwel de
schuldenlast te verminderen?
- In hoeverre heeft het college de mogelijkheden van het heffen van arbeidsmigranten belasting
onderzocht en wat is daarvan de uitkomst?
Meermalen is ons verteld dat bestuurlijke afspraken zijn gemaakt m.b.t. de taakstellingen van de
Gemeenschappelijke Regelingen. Het is dan ook teleurstellend dat deze afspraken bij diverse GR’s, niet
uitgevoerd worden en kunnen rekenen op bestuurlijk draagvlak. Ook de ingerekende besparing van de
BSOB pakte anders uit. Onze vragen:
- Klopt het dat de afgesproken taakstellingen van de G’s zijn ingerekend in onze begroting? Zo
ja, is dit realistisch of rekenen we ons rijk?

3. “Vet op de botten”
Het college stelt voor om in 2016 de begroting sluitend te hebben zodat er meer “vet op de botten” komt
voor de jaren die volgen. Begrijpelijk als je ook schulden wilt aflossen of wilt gaan reserveren voor
toekomstige investeringen. Op dit moment liggen er twee behoorlijke claims. Een claim t.b.v. LOG en
een claim voor de realisatie van de Randweg. Onze vragen:
- Wat is het effect op de begroting en op welke onderdelen van de begroting als de claim t.b.v.
de randweg komt te vervallen?
- Kunnen we hiermee de schuldenpositie van de gemeente verminderen?
- Wanneer verwacht het college uitsluitsel te krijgen aangaande de LOG- claim?
Het is ons niet duidelijk wat volgens het college minimaal aan “vet” aanwezig moet zijn om financieel
gezond te zijn en te blijven.
Vraag:
- Kunt u dit nader toelichten?
De begroting 2015 en meerjarenbegroting tot en met 2018 laten zien dat we meer moeten ingrijpen nu
ook het laaghangend fruit opraakt. Evenals de andere partijen, wil Gemeenschapsbelang VenhorstBoekel de verenigingen en voorzieningen zoveel mogelijk sparen. Daar staat tegenover dat deze OZBverhoging wordt voorgesteld. Blijkbaar gaat het één niet zonder het ander. Gemeenschapsbelang
Venhorst- Boekel zal in tweede termijn, mede afhankelijk van deze beantwoording, met een reactie op
voorgestelde verhoging komen. Wel constateren we dat het verlagen van de voorgestelde OZBverhoging, druk zet op andere voorzieningen en op de kwaliteit van de dienstverlening aan onze
inwoners. Solidariteit en Eigen bijdrage (gebruiker/ genieter) betaald zullen de komende jaren meer op
gespannen voet met elkaar komen te staan. Als volksvertegenwoordigers proberen we hierin een balans te
vinden op basis van reacties uit onze achterban.
Tot slot
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

5
Algemene Beschouwing op Programma- en Productbegroting 2015

“Voor iedereen gewoon,
gewoon voor iedereen”

Van:
Aan:
Betreft:
Datum:

Fractie Boekels Welzijn.
College van de Gemeente Boekel.
Commentaar op Programma- en Productbegroting 2015.
10-10-2013.

Geacht college,

Op de eerste plaats willen wij u en de ambtenaren bedanken voor de begroting van 2015 met de
daaraan gekoppelde meerjarenbegroting 2016-2018. Wij beschouwen het vroegtijdig betrekken
van de raad bij het proces van het bepalen van de bezuinigingen een erg prettige manier van
werken.
Wij kunnen ons daarbij voor een groot gedeelte goed vinden in de gekozen richting om
de begroting met ingang van 2016 sluitend te krijgen. Echter vinden wij een OZB verhoging
van 25% in 2015 gevolgd door 10% in 2016 een erg ingrijpende verandering.
Boekels Welzijn staat achter het beleid van het huidige college om meer vet op de
botten te krijgen en de financiële positie niet verder uit te hollen. Wij zijn het echter niet eens
met de wijze waarop de gemeente dit wil bereiken. We moeten een rechtvaardige koers
uitzetten met de beperkte middelen die we hebben. Een beleid met in het achterhoofd de
volgende uitgangspunten:
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.
Deze vier elementen zijn de rode draad die ten grondslag ligt aan onze gedachtegang. Het
rechtvaardigheidsbeginsel van Boekels Welzijn staat hierbij voorop. Wij denken hiermee recht
te doen aan alle inwoners van onze gemeente, maar vooral aan diegene die niet altijd op de
voorgrond staan om hun mening kenbaar te maken.
Het voorliggende Programma- en Productbegroting 2015 is al min of meer bepaald door de
weg die we het afgelopen jaren al gezamenlijk hebben bewandeld. Door de beperkte financiële
middelen is er nauwelijks ruimte voor nieuw beleid. Voor 2015 en de daarop volgende jaren is
het belangrijk dat we de kar op het juiste spoor houden en de doelstellingen en prioriteiten
zoals verwoord in de diverse programma onderdelen niet uit het oog te verliezen.
We zijn redelijk tevreden over de huidige organisatie, alhoewel we allemaal weten dat er naar
efficiëntie gezocht moet worden om verdere bezuinigingen te kunnen realiseren, en om
onnodige lasten verzwaring voor de burgers te voorkomen. De burgemeester zal de
verbindende onafhankelijke factor moeten zijn om ook in moeilijke tijden de cohesie van de
bevolking te kunnen waarborgen.
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We maken ons wel zorgen over de uitvoering van de projecten zoals “Boekels Ven” en “Nia
Domo”. Komen deze wel tot een goed einde? Hoe rekbaar moeten we als gemeente zijn? Wie
stelt de deadlines? Worden de projecten nog wel uitgevoerd conform raadsbesluit? Allemaal
vragen waarop wij geen antwoord hebben. Heeft die het college wel dat zouden wij die graag
horen.
Onze opmerkingen/commentaar op deze begroting zijn hieronder in het kort verwoord.
Opmerkingen/commentaar
Begroting 2015
Het college heeft ervoor gekozen om de begroting van 2016 sluitend te krijgen, om in 2015 en
2016 de OZB respectievelijk met 25% en 10% te verhogen (exclusief inflatiecorrectie). Naar
onze mening is er te weinig gezocht naar alternatieven. Dat we niet om OZB verhoging heen
kunnen is ook duidelijk voor Boekels Welzijn, echter wij geven de voorkeur voor een lager
tarief. Ons rechtvaardigheidsgevoel zegt dat we de huiseigenaren niet alleen kunnen laten
opdraaien om de begroting 2016 sluitend te krijgen. Wij vinden dat er op andere onderdelen
nog bespaard kan worden of inkomsten gegenereerd kunnen worden, zonder afbreuk te doen
aan de eerder genoemde uitgangspunten. Hiervoor zullen we een voorstel doen. Wij zijn er ons
goed van bewust dat uiteindelijk de meerderheid van de raad beslist.
Ook in de prioritering van de diverse programma’s voor 2015 kunnen we ons helemaal vinden.
We hopen dan ook van harte dat hiervan ook zoveel mogelijk kan worden uitgevoerd. Vooral
Programma D verdient alle aandacht en met name de drie transities. We realiseren ons dat de
uitvoering hiervan niet vlekkeloos zal verlopen, wat zijn weerslag zal hebben op diegene die
hiervan gebruik maken.
Meerjarenbegroting 2016-2018
Deze nemen we ter kennisgeving aan. In deze tijd is het moeilijk om meerdere jaren vooruit te
kijken.
Nabije toekomst (<3 jaar) en de toekomstvisie op langere termijn (3-10 jaar).
Voor de nabije toekomst zien wij de volgende risico’s op ons afkomen:
- Het tot een goed einde brengen van de financiële schade als gevolg van het “LOG
Gebied”, die zijn functie inmiddels heeft verloren. De financiële gevolgen daarvan zullen
door de verantwoordelijke partijen (provincie en gemeente) op zich moeten worden
genomen.
- Zijn we in staat om de taken die de drie transities met zich meebrengen goed voor onze
burgers uit te voeren? Zijn we in staat om de tegenslagen op te vangen en op te lossen?
- Het in stand houden van onze gemeenschapshuizen, met een minimale financiële bijdrage
vanuit de gemeente, ook op langere termijn.
Risico’s voor de langere termijn:
- Hoe kunnen we de zelfstandigheid van Boekel waarborgen, zonder tekort te doen aan onze
burger? Een uitdaging voor ons allen.
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Met vriendelijke groet,
Boekels Welzijn.
Jan van Duijnhoven
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Algemene beschouwingen begroting 2015.
Geacht College,
De CDA fractie bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de
Programma- en Productbegroting 2015. Het CDA onderschrijft de doelstelling om te komen
tot een reëel sluitende begroting. We hebben mogen constateren dat het college nog een
stap verder is gegaan en zelfs al een overschot van meer dan 3 ton na 2015. Daar staat wel
een behoorlijke O.Z.B. stijging (oplopend tot 44%) tegenover. Het CDA is zich ervan bewust
dat we zonder O.Z.B. stijging we de doelstelling niet gaan halen, maar dat een niet
noodzakelijke stijging in deze tijd niet gepast is.
Het college stelt vast dat de voorgestelde O.Z.B. verhoging ruimte gaat bieden voor nieuw
beleid. Het CDA is van mening dat alvorens we de lasten flink gaan verhogen voor nieuw
beleid dit beleid eerst bekend moet zijn. Nieuw beleid mag nooit een doel op zich zijn: het
moet te allen tijde een noodzaak of sterke behoefte voor zijn, wat getoetst is door de raad
alvorens een bijdrage aan de Boekelse burgers wordt gevraagd. Het CDA kan zonder het
nieuwe beleid te kennen nooit instemmen met een dergelijke O.Z.B. verhoging hiervoor.
Het CDA is verheugd met de stelling dat de verenigingen in Boekel en Venhorst bespaard
blijven van bezuinigingen en dat voorzieningen op peil blijven. We hebben wel moeite met
het vooraf inrekenen van besparingen m.b.t. het invoeren van een nieuw
accommodatiebeleid, voordat inzichtelijk is gemaakt wat deze hogere opbrengsten gaan
betekenen voor de verenigingen. Het CDA is voorstander om het accommodatiebeleid te
herzien. Vooraf al een financiële keuze maken zonder de consequenties inzichtelijk te
hebben vind het CDA de verkeerde volgorde.
De overheveling van taken in het sociaal domein naar onze gemeente, zullen in 2015 en de
jaren daarna onze bijzondere aandacht blijven vragen, omdat hiermee budgettair een
belangrijke verantwoordelijkheid op onze lokale schouders komt. De financiële risico´s die dit
met zich meebrengt en wat dit op termijn voor onze financiële huishouding gaat betekenen,
in nu nog niet geheel duidelijk. Een goede voorbereiding en invoering van de transities kan
voor de komende jaren het verschil maken in de beschikbare kwaliteit en mate van zorg,
voor zowel de gemeente als voor de individuele burger. Wanneer nu de overheveling van al
deze taken met een goede organisatie wordt neergezet, zal dat zijn vruchten (ook financieel)
afwerpen in de toekomst.
Ook moet de komende jaren veel aandacht worden besteed aan de samenhang en inrichting
van het buitengebied. Niet alleen qua bestemmingsplan maar ook maatschappelijk moeten
we er voor zorgen dat belanghebbenden niet tegenover elkaar komen te staan, maar juist
harmonieus en met tolerantie en respect voor elkaars belangen kunnen samen leven.
Dit vraagt een transparante en open communicatie van alle partijen. In het verleden zijn we
hier ook altijd in geslaagd, dus waarom zou dat nu ook niet kunnen. Het CDA roept dan ook
alle partijen op om in dit proces, zonder voorbehoud vooraf, de nodige energie te stoppen ter
realisatie van een hernieuwde inrichting van ons buitengebied. Dit zijn we verplicht aan onze
toekomstige generaties Boekelnaren,
Per programma zullen we een reactie geven en eventueel onze vragen verwoorden.

Programma A: Bestuurlijke en ambtelijke organisatie
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Het valt het college te prijzen dat ook aanzienlijk in de eigen organisatie gesneden lijkt te
gaan worden. De totale kosten lijken met ongeveer 6 ton te zijn gedaald. De grote verschillen
zijn voorlichting en bevolkingsregister. In beide onderwerpen zijn de Frontoffice kosten
aanzienlijk lager (bijna 700 duizend euro), maar tegelijkertijd een stijging van 150 duizend
euro voor leges.
Vraag: Waaruit bestaan deze bezuinigingen precies en wat gaat de burger hiervan
merken?
De kosten voor de Wethouders maar ook voor de raad zijn aanzienlijk gestegen met
respectievelijk 9 en 30%: Dit is tot stand gekomen middels een democratisch besluit. Het
CDA vindt, dat in tijden waarbij steeds meer gevraagd wordt van vrijwilligers en
mantelzorgers, niet gepast dat deze kosten stijgen. Bovendien zullen burgers ook nog eens
geconfronteerd worden met de O.Z.B. verhoging. De wethouders geven aan dat ze meer tijd
kwijt zijn aan de functie, maar de taakomvang is onveranderd gebleven t.o.v. de vorige
termijn, en het zou de wethouders sieren om van stijging / urenuitbreiding af te zien.
Vraag: Zijn de wethouders bereid om als signaal richting te burgers het deze kosten
stijging (in de vorm van betaalde uren) te herzien zolang een dergelijke lasten
verhoging gevraagd wordt?
Voor de raadsleden zijn de gestegen onkosten vergoeding opgelegd vanuit het rijk.
Vraag: Krijgt de gemeente deze gelden ook van het Rijk?
Los van het antwoord op vorige vraag zou de raad ook afstand kunnen doen om een
voorbeeld te stellen richting de Boekelse burgers.
Vraag: Kunnen we hier afstand van doen en deze gelden dan ten goede laten komen
van de begroting voor Boekel?
CDA Boekel Venhorst staan voor een efficiënte organisatie. Dit geldt voor onze eigen
gemeente, maar zeker ook voor samenwerkingsverbanden. Waar samenwerking loont,
efficiënter is en tevens goedkoper voor onze burgers, moeten we dat zeker doen.
We constateren echter dat niet alle samenwerkingsverbanden dit in voldoende mate
realiseren, of juist het tegenovergestelde plaatsvindt. Zo heeft de overgang naar OBDN de
gemeente blijkbaar tot extra kosten geleid. De voorgestelde schaalvoordelen zijn niet altijd
behaald. Wat het CDA betreft mag het college (als dat nodig is) binnen deze
samenwerkingsverbanden zich blijven gedragen, de luis in de pels zijn, wanneer het over de
uitgaven aan bovenlokale samenwerkingsverbanden gaat.
Vraag: Wat is de mening van het college over de gerealiseerde bezuinigingen bij de
gemeentelijke samenwerkingsverbanden? Vindt het college dat dit in voldoende mate
gebeurt? Bij welke samenwerkingsverbanden is dit wel zo, en bij welke
samenwerkingsverbanden is dit niet zo? En waarom is dit niet zo? En wat gaat het
college er aan doen?

Kosten m.b.t. bestuurlijke samenwerking verdubbelen. Een kostenverdeelstaat Ruimtelijke
ordening is hiervan de oorzaak.
Vraag: Wat betekent deze stijging precies en wat is de samenhang met ruimtelijke
ordening?

Publicaties(A05): uit de inventarisatie van ombuigingsmogelijkheden heeft het college
geconcludeerd dat de leden van de raad op deze post te willen bezuinigen, dit is echter nog
geen besluit. U stelt voor om vanaf 2015 geen gemeentelijke publicaties meer te plaatsen in
het weekblad Gemerts Nieuwsblad.
Vraag: Graag een toelichting op deze beslissing en het verdere beslisproces.
Algemene beschouwingen begroting 2015
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Het CDA vindt de aanwezigheid van onafhankelijke politieke verslaglegging zoals afgelopen
jaren door Gemerts Nieuwsblad verzorgd erg belangrijk voor een brede
informatievoorziening aan de burgers, mede omdat Gemerts Nieuwsblad voor alle burgers in
Boekel gratis toegankelijk is. CDA vraagt het college te kijken naar mogelijke alternatieven.
Vraag: wilt u onderzoeken welke betaalbare mogelijkheden er zijn voor een
onafhankelijke lokale journalistieke verslaggeving van gemeentelijke vergaderingen
en ontwikkelingen?

Programma B: mobiliteitsbeleid
De Randweg is voorlopig op de lange baan geschoven door de provincie. Het besluit van de
provincie luidt dat er gekeken wordt naar de gehele ruit rondom Eindhoven. Deze integrale
aanpak zorgt er voor dat de Randweg (nog) niet uitgevoerd gaat worden. En dat, terwijl deze
wel op de begroting staat.
Vraag: Wanneer verwacht het college deze uitgave te kunnen doen en is deze uitgave
reëel, wanneer we kijken naar de recente uitspraken van de provincie? Wanneer wil
het college ruimte vrijmaken voor een adequate ontsluiting van De Vlonder naar de
N605 en welke kosten komen daarbij kijken? Hoe hoog vallen de kosten voor
alternatieven van de Randweg uit? En welk gedeelte betaalt de gemeente hieraan?
Wat zou de besparing zijn op de begroting van 2018 indien we de Randweg uitstellen
tot na 2018? Wat zou dit besparen op de jaarlijkse rentelasten?
Een kwalitatief goed Openbaar Vervoer is naar mening van het CDA Boekel Venhorst een
belangrijke voorwaarden om jongeren binnen onze gemeente te behouden en te krijgen. Het
zorgt ervoor dat jongeren de ‘trek naar de stad’ minder snel zullen maken. Aan de andere
kant hebben we een centrumvisie liggen, die het college in de komende jaren wil uitvoeren.
Vraag: Hoe valt het plan voor Openbaar Vervoer te rijmen met de verkeer remmende
maatregelen rondom het Agathaplein? In hoeverre beïnvloedt dit de kwaliteit van het
Openbaar Vervoer? Wordt de kans op het aantal aansluitingen en de frequentie van
het busvervoer door Boekel verlaagd? En 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?
Vraag: Waar komt de (bijna) verdubbeling van de watersysteemheffing uit voort?

Programma C: Economische ontwikkeling
Reconstructie landbouw (programma C): hier wordt een extra uitgave van 30.000 euro
verwacht. Waarop is dit gebaseerd?

Programma D Leefbaarheid – Sociaal domein
ALGEMEEN:
In de begroting van 2015 worden de financiële consequenties vormgegeven van de drie transities
in het sociaal domein, welke met ingang van 1-1-2015 onder verantwoordelijkheid van gemeente
Boekel vallen: invoering Participatiewet, de transitie van de Jeugdzorg, en overheveling AWBZbegeleiding en persoonlijke verzorging naar WMO.
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Vergelijking met voorgaande jaren is daardoor niet transparant. Budget voor dit domein
wordt a.g.v. deze overheveling van taken wel aanzienlijk verhoogd en (negatief) saldo welke
de uitbreiding van deze taken met zich meebrengen, met ruim 5 miljoen verhoogd.
Verder heeft een wijziging in de kostenverdeelstaat en a.g.v. daarvan kostendoorrekening
van Welzijn en Frontoffice aan de diverse hoofdstukken van dit domein de transparantie
extra troebel gemaakt.
Vraag: in hoeverre zijn reeds ( recent) afgesloten contracten m.b.t. de uitvoering van deze
transities opgenomen in de begroting ?
Vastgoedbeleid / accommodatiebeleid:
College wil in 2015 vaart maken met opstellen vastgoedbeleid / accommodatiebeleid. In haar
ambities heeft zij aangegeven dat de gebruikers van deze accommodaties meer zullen
moeten gaan bijdragen in de kosten ervan.
Vraag: Gaat het college na een eerste inventarisatie van deze accommodaties eerst
pro-actief met de gebruikers / verenigingen in gesprek over nieuwe afspraken m.b.t.
financiële bijdragen en mogelijkheden / afspraken tot mogelijke kostenbeperkingen?
Vraag: Wanneer zal deze in 2015 aan de raad worden voorgelegd?
Bij de onderdeel accommodaties sportvelden De Donk (niet voor Venhorst) zijn de
Kapitaallasten begroting B&L aanzienlijk verhoogd van € 8.920,00 in 2014 naar € 40.392,00
in 2015 (ook bij Gebouw St. Jan en De Horst zien we daar verschuivingen).
Vraag: Wat is hiervan de oorzaak? Heeft dit een relatie met het accommodatiebeleid of
met gerealiseerde investeringen?
Bibliotheek De Lage Beemden toekomstbestendig: Wat is de visie van het college voor de
toekomst van de bibliotheek?
Nota Kunst en Cultuur evalueren: Kan dit mogelijk leiden tot besparingen?
Nia Domo: College gaat in 2015 uitvoering geven aan de nieuw opgestelde toekomstvisie
van Nia Domo . Hoe wordt dit tot uitdrukking gebracht in de begroting?
De Horst : Wordt voor gemeenschapshuis de Horst ook uitvoering gegeven aan eenzelfde
visie, v.w.b. privatisering gemeenschapshuizen?
Waarom is er een verschil in de bijdrage 2015 van Nia Domo € 33.222,00 en De Horst €
88.605,00. Graag inzichtelijk maken waar dit verschil in lasten voor de Gemeente Boekel in
zit? Te meer omdat De Horst in 2014 reeds een bijdrage heeft ontvangen van € 93.000,00
kwijtschelding vordering.
Op eerder gestelde vraag van CDA in 2014 heeft wethouder toentertijd aangegeven de
ambtelijke ondersteuning bestuur De Horst zo snel mogelijk te beëindigen. In de begroting
voor 2015 t/m 2018 is wederom € 12.000,00 opgenomen. Betekent dit dat de gedane
doelstelling in de komende jaren niet zal worden bereikt?
Steunpunt Ouderen Venhorst: In hoeverre kan deze bij De Horst worden ingebracht? (
besparing van € 12.500,00c per jaar?
Het wijkteam krijgt een aantal taken uitvoering m.b.t. 0-de en 1e-lijns hulpverlening. Deze
staat in de begroting in de diverse rubrieken onderverdeeld. Kan inzichtelijk worden
gemaakt wat de totale kosten zijn voor de realisering van een volledig op sterkte
zijnde Boekels Wijkteam en welke taken daartegenover worden uitgevoerd?
Zijn daartoe al contracten getekend en kunnen we deze inzien? Zijn de financiële
consequenties van deze ( recent) afgesloten contracten al doorberekend in de
begroting van 2015?
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Centrum Jeugd en Gezin: een aantal taken worden overgeheveld naar het Wijkteam. Toch
stijgen de (m.n. regionale taken ). Kan inzichtelijk worden gemaakt, waar deze verhoging
op is gebaseerd?
Geneeskundige en gezondheidsdienst :. Bijdrage GGD Hart voor Brabant: voor algemene
gezondheidszorg wordt vanaf 2015 verhoogd ( was € 137.000 en wordt € 290.000,) Wat is
hiervan de oorzaak?

Programma E Toeristisch Recreatief beleid
De grootste stijging van programma E (in totaal stijging van 32,5%) zit ‘m in de kosten
verdeelstaat CCT buitendienst, die met ruim 1,5 ton verhoogd wordt.
Vraag: Waar bestaan deze kosten uit? Welke besparingsmogelijkheden zijn er in deze
kosten?
De laatste jaren is er veelvuldig onderhoud gepleegd aan de wegen in en rondom de kom
Boekel en Venhorst. In de ombuigingsvoorstellen die voor de zomerperiode door het college
zijn gestuurd, staat een bezuinigingsvoorstel van € 11.500,Vraag: Waarom is deze bezuiniging niet ingevoerd en welke argumenten heeft het
college daarvoor?
Ontwikkelingen rondom Boekels Ven en Boekels Hout: Er lijken geen ontwikkelingen ter
plaatste, maar wat is de huidige stand van zaken?

Programma F: Veiligheid en handhaving
(In dit programma veranderd niet zo veel, dus geen vragen en/of opmerkingen)

Programma G. Ruimtelijke zaken
Ontwikkeling woningbouw en bedrijventerreinen
Het CDA Boekel Venhorst vindt dat we er alles aan moeten doen om onze gemeente
leefbaar te houden. Voldoende woningen voor alle doelgroepen van de gemeente is daar
één van de voorwaarden van. Ook in de toekomst moeten er voldoende woningen zijn voor
alle doelgroepen, zodat onze gemeente leefbaar en vitaal blijft.
Vraag: Welke fasering voorziet de gemeente in de in de begroting opgenomen plannen
voor zowel de woningbouw als bedrijventerreinen? Is dat realistisch met de (socio)
demografische ontwikkelingen die de gemeente doormaakt? Wanneer zou de
woonvisie geactualiseerd kunnen/moeten worden?
In de laatste memo nr. 50 van 1 oktober jl. wordt aangegeven dat er volgens de huidige
planning 63 kavels zullen worden verkocht. De planning voor 2014 was gesteld op 33. Dit
betekent een meeropbrengstwaarde dan gepland van bijna 1 mln.
Vraag: Is voor deze onverwachte meevaller een simpele verklaring te vinden en wat
gaat dit betekenen voor het jaarresultaat van 2014? En zet deze tendens in 2015
voort? En wat betekent dat voor de begroting van 2015?
Is er een differentiatie tussen kleine/goedkope kavels en grote/duurdere kavels? Wat
betekent dit verschil?
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Deze tendens is niet zichtbaar bij de verkoop van bedrijfskavels. Het risico bestaat dat a.g.v.
de OZB-verhoging de vestiging in Boekel nog minder aantrekkelijk is geworden.
Vraag: kan het college laten zien welke initiatieven zij onderneemt om het
vestigingsklimaat voor ondernemingen in Boekel te verbeteren?
Buitengebied
De agrarische sector is de grootste bron van werkgelegenheid in onze gemeente. Een sector
die het verdient om de kansen te krijgen voor innovatief en duurzaam ondernemerschap.
Naar mening van het CDA moet deze sector dan ook de ruimte krijgen om te ondernemen.
Vraag: In welke mate is er rekening gehouden met de bestaande rechten van
bestaande agrarische bedrijven? Hoe zorgt het college ervoor dat er in de plannen
rekening gehouden wordt met bedrijven die zich duurzaam en/of innovatief willen
ontwikkelen in het agrarische domein?
Reconstructie landbouw (programma C): hier wordt een extra uitgave van 30.000 euro
verwacht. Waarop is dit gebaseerd?
Bestemmingsplan buitengebied.
Vraag: wat zullen de plankosten zijn voor bestemmingsplan buitengebied? Op welke
wijze wordt dit budget van te voren met de gemeenteraad afgestemd en
geaccordeerd?
Dialoog boeren – burgers
De dialoog tussen de boeren en burgers is vorig jaar op een vervelende wijze ten einde
gekomen. Nu wordt er bij uitbreiding (onder bepaalde voorwaarden) een dialoog gevoerd
tussen de ondernemer en de direct betrokken stakeholders. Volgens het CDA is dit een
belangrijk onderdeel van de onderlinge cohesie binnen de gemeente en moet dat zeker
geborgd blijven.
Vragen: Hoe worden de gevoerde dialogen momenteel door het college ervaren in
termen van 1) kwaliteit, 2) kwantiteit en 3) acceptatie van stakeholders?
Op welke criteria toetst de gemeente de kwaliteit van gevoerde omgevingsdialogen?
o
Wat zijn de eerste ervaringen van het effect van de omgevingsdialogen?
o
Als een persoon niet op de omgevingsdialoog aanwezig is geweest en wel bezwaar op
een vergunning maakt, welke sturing geeft de gemeente dat partijen met elkaar in
gesprek gaan.
o Een variant zou zijn om eerst een bemiddelingstraject te starten, voordat het juridisch
traject ingezet wordt. ( uiteraard rekening houdend met de wettelijke termijnen)
o Een aanvullende suggestie vanuit het CDA naar de gemeente: schep de voorwaarde dat
de dialoog kwalitatief goed uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld door inhuur van een
mediator.
De uitbreiding van de Voskuilenheuvel nadert zijn voltooiing. De afgelopen vier jaar is er veel
geld uitgegeven aan natuur en milieu. In tijden van bezuinigingen vindt het CDA dat er zeer
kritisch gekeken moet worden naar deze kostenpost.
Vraag: Welke kosten zijn bij de uitbreiding van de Voskuilenheuvel gemoeid? Welke
kosten zijn er over het algemeen uitgegeven aan natuur en milieu? Gaan deze posten
ook mee in de bezuinigingen en zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? En
indien nee: wat is het draagvlak binnen de samenleving voor deze beslissing?
De Run:
Ook de initiatiefnemers van Ecodorp dragen bij in de totale exploitatie van Plan De Run.
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Vraag: Waar zien we deze opbrengsten van het terrein van De Run aan de
initiatiefnemers van Ecodorp terug? Hoe hoog zijn die opbrengsten voor de
gemeente?
Onderdeel van de begroting zijn de graf- en begrafenisrechten.
Vraag: Is er hier nog een stijging van de rechten mogelijk als ombuiging? En hoe hoog
zijn de kosten in onze gemeente, vergeleken met de andere gemeenten om ons heen?
Handhaving en toezicht van WRO-procedures: Waarvoor is de extra begrote 15.000 euro
in 2015?
Handhaving en toezicht van WRO-procedures? Dit was in 2014 nog niet begroot.
Waaruit bestaan de begrote meer kosten van € 184.000 t.o.v. 2014 voor bestemmingsen structuurplannen? Betekent dit dat de ontwikkeling nieuw bestemmingsplan
buitengebied in 2015 € 184.000 kost?

Programma H. Milieuzaken
ODBN.
Vraag: Zijn er verdere bezuinigingen mogelijk op de ODBN, waarbij meer het Boekelse
model toegepast wordt?

Programma I Educatie
Bestaand beleid wordt verder uitgevoerd. De samenwerking tussen Scholen en
kinderopvang wordt verder geïntensiveerd in een te vormen IKC.
V.w.b. de staat van de huidige gebouwen onderwijs en de ontwikkelingen m.b.t. aantal
leerlingen: In hoeverre blijkt de toekomstige gewijzigde behoefte aan passende
onderwijshuisvesting in Boekel uit de begroting t/m 2018?
Wat is de stand van zaken m.b.t. realisering IKC?

Programma J: Algemene dekkingsmiddelen
Het voorstel van het CDA is om de bezuinigingen op het accommodatiebeleid nog niet in te
rekenen en ook de OZB stijging van 2016-2018 niet op te nemen in de begroting.
Dit slaat natuurlijk een gat in de begroting en het CDA wil hiervoor in de plaats meer
bezuinigen op bestuurlijke samenwerking en de post voor de uitvoering van de randweg is
op dit moment zo onzeker dat deze pro-forma opgenomen kan worden.
Daarnaast vraagt het CDA aandacht voor het feit dat met het verhogen van de O.Z.B. slechts
een deel van de bevolking met een woonlastenstijging geconfronteerd wordt. Het CDA is
voorstander van het principe dat de gebruiker betaalt. Op welke wijze kunnen we de extra
bijdrage, die nodig is, eerlijker verdelen over de bevolking?
Met de voorgestelde verhoging van de OZB, krijgen Boekelse bedrijven het extra zwaar en
worden de huurders mogelijk ontzien. Boekel moet wel aantrekkelijk blijven als
vestigingsplaats voor een ondernemer (of daar te blijven).
Vraag: Zijn er ter compensatie van OZB verhoging, alternatieven/mogelijkheden om
het voor ondernemingen aantrekkelijker te maken zich in Boekel te (blijven) vestigen?
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De netto stijging van de woonlasten wordt bepaalt door de inhoud van dit mandje: OZB,
rioolrechten en afvalstoffenheffing. De mate waarin de rioolrechten en afvalstoffenheffing
daadwerkelijk kunnen dalen, hangt af van de toegepaste rekensystematiek.
Indien deze 2 componenten minder dalen dan is voorgesteld, geeft dit ruimte voor een lagere
stijging OZB tot 2018, wellicht een procent 4-5 per jaar. Daarmee worden de lasten reëler en
eerlijker verdeeld over de inwoners.
Vraag: Wat is de rekensystematiek m.b.t. de rioolrechten en de afvalstoffenheffing?
Wat is het aantal aansluitingen in de gemeente en is de tabel op pag. 4 een
gemiddelde of een voorbeeld? Graag meer onderbouwing voor deze tabel met actueel
aantal aansluitingen en totaal bedrag aan OZB (bv jaar 2014).
Vraag: is het mogelijk om een overzicht te krijgen van aantal bedrijven in Boekel en
hun bijdrage in euro´s voor OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing?
Vraag: Wat is het effect op de begroting (tekort/overschot komende jaren) indien we
geen OZB verhoging doorvoeren in 2016 en 2017?
Vraag: waarom is er zo’n groot verschil tussen 2017 en 2018? Er wordt in 2018 geen
extra OZB verhoging voorgesteld en toch gaat het overschot terug van 442.000 naar
300.000 euro. Waar komt deze verslechtering van 140.000 euro vandaan?
Vraag: Wat gaan langdurig verblijvenden ( buitenlandse seizoenarbeiders ) en
toeristen binnen onze gemeente bijdragen? Mag ook aan deze groep bewoners een
reële bijdrage worden gevraagd? Dit zijn meestal huurders. Op welke terreinen / welke
voorzieningen kunnen zij een hogere bijdrage leveren?

We bedanken het college, de ambtenaren en de andere raadsfracties voor de samenwerking
in het afgelopen jaar. Het CDA wenst het college dan ook veel wijsheid toe met de
beantwoording van de vragen, mede namens de raads- en commissieleden van CDA
Boekel-Venhorst,
Namens het CDA Boekel-Venhorst,
Maria van den Broek, Harm de Bruin, Peter van Lankvelt en Marius Tielemans.
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Boekel-‐	
  Venhorst	
  
	
  
Betreft:	
  Begroting	
  2015	
  
	
  
Geacht	
  college,	
  
De	
  VVD	
  fractie	
  bedankt	
  het	
  college	
  en	
  de	
  ambtenaren	
  voor	
  het	
  aanbieden	
  van	
  de	
  Programma-‐	
  en	
  
Productbegroting	
  2015.	
  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	
  .	
  Onze	
  positie	
  is	
  plaats	
  395	
  van	
  de	
  403	
  gemeenten!	
  Daar	
  komt	
  een	
  
bezuinigingsronde	
  van	
  ongeveer	
  1.000.000,=	
  euro	
  structureel	
  bovenop.	
  Wat	
  VVD	
  betreft	
  zit	
  de	
  
gemeente	
  Boekel	
  in	
  zwaar	
  financieel	
  weer.	
  Het	
  motto	
  waar	
  wij	
  de	
  algemene	
  beschouwingen	
  mee	
  in	
  
gaan	
  is:	
  flink	
  snijden	
  of	
  fuseren.	
  Waarbij	
  wij	
  vooral	
  inzetten	
  op	
  flink	
  snijden,	
  omdat	
  we	
  daar	
  ruimte	
  
voor	
  zien.	
  Dit	
  onthoud	
  ons	
  echter	
  er	
  niet	
  van	
  om	
  eerste	
  stappen	
  te	
  zetten	
  naar	
  intergemeentelijke	
  
samenwerking	
  wat	
  in	
  onze	
  ogen	
  op	
  de	
  langere	
  termijn	
  tot	
  een	
  ambtelijke	
  fusie	
  zal	
  leiden.	
  	
  
Woonlasten	
  
Ten	
  opzichte	
  van	
  omringende	
  gemeenten	
  zijn	
  onze	
  woonlasten	
  gemiddeld	
  tot	
  redelijk	
  hoog.	
  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.	
  	
  VVD	
  is	
  tegen	
  een	
  verhoging	
  van	
  de	
  woonlasten.	
  	
  	
  
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	
  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.	
  Daarnaast	
  dient	
  actief	
  beleid	
  gemaakt	
  te	
  
worden	
  om	
  samenwerkingsverbanden	
  marktconform	
  te	
  maken	
  en	
  te	
  privatiseren.	
  
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.	
  
Randweg	
  
Het	
  intergemeentelijk	
  overleg	
  tussen	
  Uden,	
  Veghel,	
  Gemert	
  en	
  Boekel	
  om	
  tot	
  een	
  goede	
  
verkeersafwikkeling	
  te	
  komen	
  is	
  een	
  van	
  de	
  speerpunten	
  voor	
  VVD	
  Boekel	
  Venhorst.	
  Wij	
  willen	
  aan	
  u	
  
vragen	
  om	
  zo	
  snel	
  mogelijk	
  aan	
  deze	
  vraag	
  van	
  de	
  Provincie	
  te	
  voldoen.	
  Wij	
  vermoeden	
  dat	
  de	
  
provincie	
  hier	
  ook	
  op	
  doelt	
  met	
  een	
  snelle	
  afwikkeling	
  	
  van	
  verkeer	
  op	
  de	
  A50.	
  	
  
Begroting	
  
Wanneer	
  de	
  VVD	
  steeds	
  stelt	
  dat	
  Boekel	
  er	
  financieel	
  slecht	
  voor	
  staat	
  en	
  dat	
  dit	
  verbetert	
  moet	
  
worden,	
  dan	
  wordt	
  binnen	
  de	
  gemeenteraad	
  vaak	
  gesteld	
  dat	
  politieke	
  partijen	
  met	
  een	
  
tegenbegroting	
  dienen	
  te	
  komen.	
  Wij	
  vinden	
  van	
  niet,	
  want	
  wij	
  hebben	
  deze	
  situatie	
  niet	
  
veroorzaakt.	
  Wij	
  maken	
  ons	
  al	
  jaren	
  sterk	
  voor	
  een	
  sterk	
  gewijzigd	
  financieel	
  beleid	
  van	
  de	
  
gemeente,	
  maar	
  zijn	
  nog	
  nooit	
  in	
  de	
  gelegenheid	
  geweest	
  deze	
  door	
  te	
  voeren	
  binnen	
  een	
  coalitie.	
  
Omdat	
  de	
  situatie	
  er	
  om	
  vraagt	
  hebben	
  we	
  toch	
  geoordeeld	
  een	
  tegenbegroting	
  in	
  te	
  dienen.	
  Wij	
  
stellen	
  de	
  volgende	
  structurele	
  bezuinigingen	
  voor:	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Maatregel	
  
Opzeggen	
  Gemerts	
  Weekblad	
  

Bezuiniging	
  
25.000	
  

“Laaghangend	
  fruit”	
  

350.000	
  

Extra	
  bezuinigingen	
  in	
  het	
  
eigen	
  gemeentehuis	
  

150.000	
  

Verlaging	
  juridische	
  kosten	
  

20.000	
  

Buiten	
  beter	
  app	
  

3.000	
  

Verlagen	
  subsidie	
  voor	
  
verenigingen	
  

15.000	
  

Geen	
  verlaging	
  van	
  
afvalstoffen	
  heffing	
  
Geen	
  verlaging	
  van	
  de	
  
rioolrechten	
  
Samenwerking	
  omliggende	
  
gemeenten	
  

80.000	
  

Toelichting	
  
De	
  belangrijkste	
  informatie	
  is	
  ook	
  te	
  lezen	
  in	
  het	
  
Boekels	
  weekblad.	
  	
  
In	
  het	
  basisonderwijs	
  zijn	
  onlangs	
  nieuwe	
  
bibliotheken	
  geopend,	
  deze	
  kunnen	
  zich	
  in	
  de	
  
toekomst	
  ook	
  openstellen	
  voor	
  andere	
  bezoekers.	
  
Er	
  is	
  veel	
  aanbod	
  in	
  de	
  omgeving	
  van	
  
muzieklessen.	
  Gesubsidieerd	
  muziekonderwijs	
  
remt	
  de	
  marktwerking	
  in	
  deze.	
  
Minder	
  ondersteuning	
  aan	
  sport	
  accommodaties	
  
en	
  buurthuizen.	
  Sluit	
  aan	
  bij	
  bestaand	
  idee	
  van	
  het	
  
college.	
  
Zolang	
  er	
  nog	
  geen	
  definitieve	
  uitspraken	
  zijn	
  
gedaan	
  m.b.t.	
  de	
  randweg	
  hoeven	
  er	
  ook	
  geen	
  
afkoopbedragen	
  jaarlijks	
  uitbetaald	
  te	
  worden.	
  De	
  
afkoop	
  bedragen	
  van	
  de	
  laatste	
  jaren	
  dienen	
  door	
  
de	
  provincie	
  zo	
  snel	
  mogelijk	
  terugbetaald	
  te	
  
worden.	
  Wij	
  vinden	
  dat	
  de	
  wethouder	
  hierin	
  zo	
  
snel	
  mogelijk	
  actie	
  naar	
  de	
  provincie	
  moet	
  
ondernemen.	
  
Vermeden	
  rentekosten.	
  
Toelagen	
  van	
  bestuurders	
  	
  (raadsleden	
  +	
  college)	
  
10%	
  verlagen	
  zolang	
  er	
  een	
  structureel	
  tekort	
  is	
  in	
  
de	
  begroting.	
  	
  
Dit	
  zijn	
  bezuinigingen	
  die	
  reeds	
  besproken	
  zijn	
  in	
  
eerdere	
  begrotingsbehandelingen.	
  
2	
  FTE,	
  bijvoorbeeld	
  door	
  het	
  vrijwillig	
  omzetten	
  
van	
  type	
  contracten	
  of	
  door	
  natuurlijke	
  afvloei	
  
(gepensioneerde	
  medewerkers	
  niet	
  vervangen	
  via	
  
vacaturestelling).	
  
Processen	
  meer	
  pro-‐actief	
  oplossen	
  met	
  
betrokkenen	
  en	
  minder	
  gebruik	
  maken	
  van	
  
escalatie	
  uitweg	
  via	
  advocaten	
  en	
  rechters.	
  
Deze	
  app	
  kan	
  geschrapt	
  worden	
  of	
  verder	
  via	
  
marktpartijen	
  ontwikkeld	
  worden.	
  
Als	
  inwoners	
  deel	
  willen	
  nemen	
  aan	
  b.v.	
  
sportverenigingen	
  dan	
  dient	
  de	
  burger	
  daar	
  zelf	
  
meer	
  direct	
  aan	
  bij	
  te	
  dragen	
  in	
  plaats	
  van	
  via	
  
belastingen.	
  
Conform	
  opgave	
  in	
  begroting.	
  

Afschaffen/privatiseren	
  
bibliotheek	
  

100.000	
  

Muziekonderwijs	
  privatiseren	
  

30.000	
  

Aanpassen	
  
accommodatiebeleid	
  

100.000	
  

Afkoop	
  randweg	
  

50.000	
  

50.000	
  

Conform	
  opgave	
  in	
  begroting.	
  

150.000	
  

Totaal	
  voorstel	
  ombuigingen	
  

1.269.000	
  

2	
  FTE,	
  bijvoorbeeld	
  door	
  effectieve	
  inzet	
  van	
  
inspecteurs	
  of	
  ambtenaren	
  met	
  gelijke	
  
functieprofielen.	
  Effectievere	
  benutting	
  van	
  
huisvesting	
  in	
  gemeentehuizen	
  samen	
  met	
  
omliggende	
  gemeenten.	
  Eventueel	
  door	
  het	
  
verhuren	
  van	
  kantoorruimte	
  aan	
  ondernemers.	
  
Er	
  is	
  900.000-‐1.000.000	
  nodig.	
  

Schrappen	
  randweg	
  
100.000	
  
Inleveren	
  bestuurderstoeslag	
   	
   55.000	
  

In	
  de	
  Programma	
  en	
  productbegroting	
  2015	
  stelt	
  u	
  een	
  gemiddelde	
  OZB	
  verhoging	
  van	
  44	
  %	
  voor	
  
(tot	
  €450,-‐	
  in	
  2018).	
  Deze	
  verhoging	
  betekend	
  een	
  gemiddelde	
  woonlasten	
  verhoging	
  van	
  16	
  %	
  (tot	
  
€784	
  in	
  2018).	
  	
  	
  
Met	
  de	
  voorgestelde	
  maatregelen	
  van	
  de	
  VVD	
  	
  is	
  16	
  %	
  totale	
  woonlasten	
  verhoging	
  niet	
  nodig.	
  Deze	
  
blijven	
  op	
  hetzelfde	
  niveau	
  van	
  2014.	
  Het	
  doel	
  van	
  VVD	
  Boekel	
  Venhorst	
  is	
  een	
  financieel	
  gezond	
  
Boekel.	
  Want	
  laten	
  we	
  eerlijk	
  zijn,	
  bij	
  de	
  10	
  financieel	
  slechtste	
  gemeenten	
  van	
  Nederland	
  behoren	
  is	
  
niet	
  mooi.	
  Boekel	
  hoort	
  daar	
  niet	
  thuis.	
  Boekel	
  verdient	
  beter.	
  
Aflossen	
  leningen	
  
Het	
  geld	
  dat	
  door	
  deze	
  tegenbegroting	
  overgehouden	
  wordt,	
  wordt	
  niet	
  teruggegeven.	
  Dit	
  wordt	
  
gebruikt	
  om	
  langlopende	
  schulden	
  af	
  te	
  lossen.	
  Ook	
  het	
  extra	
  geld	
  uit	
  het	
  grondbedrijf,	
  omdat	
  er	
  
meer	
  kavels	
  verkocht	
  worden	
  dan	
  begroot,	
  wordt	
  gebruikt	
  om	
  leningen	
  af	
  te	
  lossen.	
  Met	
  deze	
  
aanpak	
  wordt	
  de	
  rentelast	
  van	
  ongeveer	
  1mln	
  per	
  jaar	
  structureel	
  verminderd.	
  	
  
Nog	
  openstaande	
  vragen	
  
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.	
  In	
  de	
  begroting	
  2015	
  (p3)	
  wordt	
  gesproken	
  over	
  oplopende	
  kosten	
  en	
  stijgende	
  prijzen	
  bij	
  
leveranciers.	
  In	
  J15	
  gaat	
  u	
  vanuit	
  van	
  lagere	
  loon/prijsontwikkeling	
  met	
  een	
  voordeel	
  van	
  €	
  
94.100,00.	
  Kunt	
  u	
  dit	
  verklaren?	
  
2.	
  Bij	
  alle	
  bezuinigingen	
  laaghangend	
  fruit	
  staat	
  geen	
  onderbouwing.	
  Hoe	
  worden	
  die	
  gerealiseerd?	
  
3.	
  Door	
  de	
  OZB	
  te	
  verhogen	
  worden	
  b.v.	
  (sport)	
  verenigingen	
  ontzien	
  van	
  lastenverzwaringen.	
  Hoe	
  
verklaart	
  u	
  dan	
  de	
  lastenverzwaring	
  van	
  €	
  39.000,00	
  en	
  de	
  bezuiniging	
  van	
  €	
  4000,00	
  op	
  de	
  
vrijwilligers?	
  
4.	
  Is	
  in	
  onderdeel	
  D	
  het	
  nadeel	
  van	
  de	
  WSW	
  berekening	
  t.g.v.	
  Prinsjesdag	
  al	
  in	
  deze	
  begroting	
  
ingerekend?	
  
5.	
  Indien	
  u	
  er	
  vanuit	
  gaat	
  dat	
  de	
  Randweg	
  in	
  2017	
  in	
  de	
  realisatiefase	
  gaat	
  dient	
  u	
  dit	
  dan	
  ook	
  niet	
  als	
  
zodanig	
  te	
  begroten	
  en	
  de	
  €	
  470.000,00	
  virtueel	
  geld	
  bij	
  de	
  €	
  680.000,00	
  tot	
  €	
  1.150.000,00	
  in	
  de	
  
begroting	
  op	
  te	
  nemen?	
  We	
  hebben	
  n.l.	
  afspraken	
  gemaakt	
  om	
  reëel	
  te	
  begroten	
  en	
  niet	
  virtueel!	
  
6.	
  Wat	
  zijn	
  op	
  dit	
  de	
  financiële	
  consequenties	
  en	
  risico's,	
  nu	
  het	
  aantal	
  aansluitingen	
  van	
  BoekelNet	
  
onder	
  de	
  limiet	
  van	
  55%	
  tot	
  50	
  %	
  is	
  gedaald?	
  
7.	
  Reeds	
  op	
  dit	
  moment	
  kunnen	
  wij	
  u	
  mededelen	
  dat	
  er	
  weer	
  ernstige	
  bezwaren	
  zijn	
  gerezen	
  om	
  
deze	
  begroting	
  goed	
  te	
  keuren.	
  Wederom	
  worden	
  de	
  stille	
  reserves	
  in	
  de	
  weerstandscapaciteit	
  op	
  
onjuiste	
  wijze	
  verwerkt.	
  Hierbij	
  verwijs	
  ik	
  u	
  naar	
  b.v.:	
  
http://praktijkvoorbeelden.vng.nl/databank/gemeentefinanciën/financiële-‐nota-‐en-‐
verordening/nota-‐stille-‐reserves.aspx	
  	
  
http://www.uden.nl/bis/dsresource?objectid=fa29197f-‐c286-‐4597-‐b716-‐7ac81240d661	
  
http://risicomanagement.nl/advies/assets/files/bestanden/Identificatie%20analyse/Een%20norm%2
0voor%20het%20weerstandsvermogen.%20Smorenberg.%202006.pdf	
  
http://www.brabant.nl/politiek-‐en-‐bestuur/bestuurlijke-‐organisatie-‐en-‐toezicht/interbestuurlijk-‐
toezicht/toezichtsgebieden/financieel-‐toezicht/begrotingen-‐gemeenten.aspx	
  
http://www.brabant.nl/politiek-‐en-‐bestuur/bestuurlijke-‐organisatie-‐en-‐toezicht/interbestuurlijk-‐
toezicht/toezichtsgebieden/financieel-‐toezicht/begrotingen-‐gemeenten.aspx	
  
	
  

