
 

 

Raadsvergadering 5 juni 2018 
Beleidsprogramma 2018-2022: “Meewerken in tijden van verandering” 
 
Proces 
Ten aanzien van het proces is al veel gezegd. We betreuren het nog steeds dat we als 
winnaar van de verkiezingen, met een stemmenwinst van 35%, geen serieuze kans gehad 
hebben om deel te nemen aan de coalitie. De kaarten waren op de avond van de 
verkiezingsuitslag al geschud, de rijen waren gesloten. En politiek gezien kan dit college 
door, gezien de politieke meerderheid die ze hebben gehouden. Het signaal dat de burgers 
gaven, dat het anders moet, is helaas niet terug te vinden. Zowel niet in het dagelijks 
bestuur als niet in het beleidsprogramma. Meest schrijnend in het proces zijn de gedane 
uitspraken in de openbare bijeenkomst van 3 april jl., waarin een aantal woordvoerders lieten 
blijken niet geschikt te zijn om Boxtel te vertegenwoordigen. Helaas wordt voorgesteld om 
die personen ook nog tot wethouder te benoemen. De beeldvormende bijeenkomst bij 
Jacobushof werd ineens omgedoopt tot een kadernota-discussie, terwijl dit 
beleidsprogramma helemaal geen kadernota is. Een kadernota wordt namelijk mede 
voorbereid en opgesteld door de ambtelijke organisatie, wordt vervolgens door het college 
vastgesteld en dan volgt de beeldvormende discussie met de raad. Niets van dit alles is van 
toepassing op dit concept-beleidsprogramma. 
U kiest ervoor vast te houden aan wat u zelf wilt en dat door te drukken. Wij kijken liever naar 
het maximaal mogelijke (zowel qua wensen als financieel), rekening houdend met de mening 
van onze burgers en de veranderende maatschappij. 
BALANS zal deze periode de grote steun van onze kiezers niet verkwanselen en steeds 
positief kritisch het beleid beoordelen, met onze idealen - waar burgers massaal voor 
gekozen hebben - als uitgangspunt. Duidelijk Daadkrachtig Toekomstgericht! 
 
Lay-out 
We willen positief vervolgen met onze complimenten voor de lay-out; het document ziet er 
fris en duidelijk uit. Wel vinden wij het jammer dat de naam van onze partij consequent niet 
correct vermeld is. Als partner in de gemeenteraad betreuren we dat. BALANS wordt net 
zoals bij VVD en CDA met hoofdletters geschreven. 
 
Inhoudelijk 
Vervolgens komen we op de inhoud. We hebben zelden een vager nietszeggend stuk 
voorgeschoteld gekregen. Het document staat bol van wollige zinnen en er is geen enkele 
concrete uitwerking te bespeuren. Met als dieptepunt dat er geen concreet plan van aanpak 
is voor de noodzakelijke woningbouw.  
In feite staat er niets nieuws. We gaan verder, dat staat er. Dat herkennen we ook, dat 
beeld, gewoon doorgaan zonder rekening te houden met anderen. Het doet onvoldoende 
recht aan de wensen van de burgers. Zij hebben een signaal gegeven en een dikke 20 
procent staat achter een koerswijziging en dus meer inhoudelijke speerpunten van BALANS. 
Ik noem er hier enkele, zonder volledig te zijn: 

− Een ruimhartiger sociaal beleid. Het inzetten van huishoudelijke  hulp moet ruimer en 
ook moeten alle mantelzorgers meer gewaardeerd worden en ook recht hebben op   
huishoudelijke hulp. Voor jeugdzorg is het belangrijk dat kinderen ook  
Lokaal terecht kunnen voor begeleiding. En geld dat bedoeld is voor de  
WMO en voor de Jeugdzorg moet beschikbaar blijven voor deze  
doelgroepen. 

− I.h.k.v. sociale veiligheid en woongenot pleiten wij voor een goede integrale 
toekomstbestendige verkeersoplossing. Heel Boxtel krijgt een verkeersprobleem door 
de keuze van een fietstunnel. Bewoners van Oost, Munsel-In Goede Aarde kunnen 
hun wijk niet meer uit, omdat er een file ontstaat op de Noord-Zuid-as. En 
woongebieden in Boxtel Noord krijgen veel sluipverkeer. Bovendien hakken we ons 
dorp in tweeën en dat moeten we niet willen. 



 

 

 

− In het gemeentehuis dienen onze burgers serieus genomen te worden, hun  
mening is belangrijker dan die van externe adviseurs. Wij vinden dat de slogan van  
Meewerkend Boxtel in de praktijk ook merkbaar moet worden. Belastinggeld 
doelmatig besteden en niet uitgeven aan prestigeprojecten als de binnendommeltjes, 
het biomassaplein of DKA. 

− De opgelopen achterstand in woningbouw zowel in Liempde, Lennisheuvel en Boxtel 
dient ingehaald te worden 

− En uiteraard speelt daarboven op nog de discussie over het verwijderen van alle 
parkeermeters uit Boxtel, de uitbreiding en renovatie van Winkelcentrum Oosterhof 
en het ontbreken van bedrijfsgrond om te ondernemen doordat de gemeente haar zin 
met Vorst B doordrijft. 

En deze zaken ontbreken concreet. Als we lezen: ‘onze inwoners en bedrijven stimuleren om 
verantwoordelijkheid te nemen’,  ‘fietsverkeer stimuleren’ en ‘jongeren stimuleren hun 
talenten te ontwikkelen’, dan klinkt dat best goed. Maar hoe ga je stimuleren? Wat ga je 
concreet doen? En wat niet? De verandering/transitie op allerlei terreinen is de uitdaging 
voor deze periode. Hoe gaat u die concreet aanpakken? Boxtel Energie Neutraal in 2030, 
een mooi streven, maar hoe en onverstandig; wij pleiten voor de landelijke doelstelling van 
2050. 
 
Eerder genomen raadsbesluiten nooit terugdraaien: een ondoordachte uitspraak 
Overigens spreken de beoogde coalitiepartijen zichzelf tegen. Zo lezen we: ‘Dit 
beleidsprogramma zien wij in hoge mate als een levend document, omdat wat we vandaag 
beschrijven, morgen al achterhaald kan zijn’. Even verder staat ‘Eerder genomen 
raadsbesluiten worden gerespecteerd’! Hoe valt dat te rijmen met het serieus nemen van de 
wensen van burgers als je op voorhand toch al uitspreekt dat je blijft bij genomen besluiten. 
Je spreekt als coalitie meteen uit dat je niet wenst te anticiperen op de veranderende 
maatschappij en omgeving! Als we niet terugkomen op reeds eerdere besluiten, verandert er 
niets. Als je dit in het bedrijfsleven doet, ben je failliet en sta je los van de realiteit om je heen. 
U zult begrijpen dat als we niets veranderen, dan liepen we nu nog in berenvellen rond, 
want dat heeft iemand ooit besloten! Dan anticiperen we niet op veranderingen van de 
maatschappij. Voldoe je dan aan het luisteren naar burgers? Nee, je zegt dat je open staat 
voor kritiek, maar je doet er niets mee; opvallend! 
 
Niet besluitrijp 
Maar wat we vooral missen, is de financiële dekking van dit beleidsprogramma. Financieel 
realisme is een van onze uitgangspunten en dat zie je hier niet terug. We zijn dan ook 
verheugd dat de VVD vindt dat de financiële onderbouwing op voorhand al niet realistisch 
lijkt. De beoogde collegepartijen zelf hebben het over, en ik citeer: ‘financieel uitdagende 
jaren’ en ‘zoektocht naar meer inkomsten’. Daarmee zet je de deur open naar een Ozb-
verhoging waar je u tegen zegt. Is dat ook de gedachte? Graag uw reactie. 
BALANS wil zo laag mogelijke lasten voor de inwoners en is tegen lastenverhoging via de 
OZB of andere lokale tarieven. Dit college krijgt een vrijbrief. Daar kunnen wij ons niet in 
vinden. Wij vragen onszelf dan ook af of dit beleidsdocument wel besluitrijp is zonder 
deugdelijke financiële onderbouwing; en gelukkig lazen we in de media dat u dat zelf ook 
vindt. Daarmee bedoelen we dat de beoogde wethouder financiën in de media gesteld heeft 
dat er voor alle wensen en actiepunten uit het beleidsprogramma onvoldoende geld 
beschikbaar is. 
 
Tot zover de eerste termijn. 


