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Inleiding 
Vanavond bespreken we de begroting voor de komende jaren. Allereerst dank aan 
de ambtelijke organisatie voor de beantwoording van de technische vragen. 
De begroting is het sluitstuk van deze bestuursperiode met een doorkijk naar de 
komende jaren. De grote dossiers krijgen ons inziens te weinig aandacht. 
Te weinig focus in voor ons belangrijke dossiers is het credo van deze 
bestuursperiode geweest. Te weinig verbeteringen en te weinig ontwikkelingen. 
 
Financieel zwaar weer  
We zien in de begroting geen nieuw beleid, dat is ook zo afgesproken. Maar er wordt 
verder ook niets gedaan. Het college laat het allemaal gewoon in de soep lopen en 
het volgende college mag, beter gezegd moet het dan maar oplossen. Dit getuigt van 
weinig daadkracht. Om die reden stellen we dan ook voor een rigoureuze 
koerswijziging voor. 
 
We zien namelijk dat nog steeds vastgehouden wordt aan hobbyprojecten als 
Greentech en DKA en aan Boxtel Energieneutraal in 2030. De reden ontgaat ons.  
Wanneer je weet dat we het financieel moeilijk hebben, dan moet je het bestaande 
tegen het licht houden. Dat is niet gebeurd. Een absolute gemiste kans volgens 
BALANS. 
 
Waarom wordt de broekriem niet aangetrokken? Onze fractie verwacht dat er in deze 
financieel-onzekere tijden fundamentele keuzes gemaakt worden.  
In plaats van een streng begrotingsbeleid is de begroting gevoelsmatig een soort van 
drijfzand. Je kijkt en loopt het door, maar je weet niet wanneer je wegzakt. 
Met betrekking tot weerstandsvermogen en solvabiliteit lezen we op pagina 12: "In 
2018 en 2019 is per saldo meer aan de Algemene reserve onttrokken dan 
toegevoegd. Daardoor is de stand van Algemene reserve per ultimo 2019 
teruggevallen tot € 2.372.000. Dit betekende een weerstandsvermogen dat als matig 
viel te kwalificeren en een solvabiliteit die als zorgelijk/risicovol viel te kenschetsen”. 
Matig en zorgelijk; hoe zijn deze constateringen positief gepoetst? 
Er worden aannames gedaan, dat is het drijfzand. 
Wat ons opvalt, is dat het m.n. speelt op het sociaal domein. 
Extra aanvullende besparingen zijn nodig voor het sociale domein, met name voor 
Wmo. Ik citeer blz 6:  
“Bij Jeugdhulp verwachten we een jaarlijkse besparing van ruim € 90.000,- 
Bij Wmo verwachten we een besparing van ruim € 380.000,-. En vanaf 2022 nog 
eens ruim € 850.000,-. 
Bij participatie verwachten we een besparing van ruim € 400.000,-.“ 
En met deze boterzachte voorgenomen besparingen dichten we de nog 
aanwezige begrotingstekorten?! Het staat er gewoon! 
Nu een dikke 8 ton zogenaamd inverdienen op de Wmo. Dat is onvoldoende 
gemotiveerd en te gemakkelijk om een begroting sluitend te krijgen. 
 
 
 



 

 

 

BALANS vraagt zich af of er onomkeerbare zaken zijn, die we nu moeten 
bespreken. Straks is het 19 november en zijn er een aantal beleidsstappen gezet die 
misschien niet meer terug te draaien zijn. Daarom willen wij nu graag de toezegging 
dat dit college geen onomkeerbare afspraken maakt of zaken in gang zet - niet tot 
19 november én niet in de tussenliggende periode tot het nieuwe college 
geïnstalleerd is -, waardoor het volgende college met allerlei financiële verplichtingen 
wordt opgescheept (bijvoorbeeld bedragen opgenomen voor verkoop van 
gemeentelijke panden die in werkelijkheid minder opbrengen).  

 
Aandachtspunten 
Wij zullen ons richten op een aantal punten waar wij een andere visie op hebben en 
een 3-tal voorbereide moties: 
 
Coronacrisis en gevolgen 
De Coronacrisis raakt ons allemaal. We zien bijvoorbeeld maatschappelijke effecten 
als toename van eenzaamheid en het aantal uitkeringsgerechtigden (met 40 op een 
totaal van 392). In de begroting schrijven we op dat het risico er is, maar we praten er 
verder niet over. Er zijn dus verwachte risico’s, maar er worden geen bedragen 
gereserveerd (blz 150).  
Corona mag geen excuus worden. In cijfers kwantificeren is misschien moeilijk, maar 
een ding is zeker, het gaat veel gemeenschapsgeld kosten. BALANS ziet een 
tegemoetkoming van het Rijk als meevaller. Hoe reëel is het om zelf niets op te 
nemen? Reserveer voor het risico dat eraan komt! 
BALANS vindt de gezondheid van inwoners en hun kinderen ook een taak van de 
gemeente. Daarom pleiten wij middels een motie voor een onderzoek om in alle 
gemeentelijke gebouwen de ventilatie te laten onderzoeken op mogelijke 
verspreiding van aerosolen in relatie tot Corona.  
 
Warm welkom aan Esch 
Vanaf 1 januari mogen we Esch verwelkomen bij Boxtel. 
Alhoewel we niet precies weten hoe de financiële situatie door de herindeling van 
Haaren verandert (blz. 156) ontvangen we veel vragen en suggesties vanuit de 
Essche gemeenschap. Voorbeeld is de rit naar de milieustraat. Esschenaren gaan 
nu naar Haaren, maar dat kan straks niet meer. De milieustraat in Boxtel komt 
daarvoor in de plaats. In Esch bestaat echter ook een particulier initiatief waar 
gebruik van gemaakt wordt. Aangezien de druk op de milieustraat in Boxtel al hoog 
is, zou dat een mooie win-win-situatie opleveren. Daarom roepen we het college 
middels een motie op om te peilen of er in Esch behoefte is aan een milieustraat in 
Esch. 
 
Bermafval 
Aandacht voor de hoeveelheid rommel en afval in bermen en parken. We noemen 
Stapelen als voorbeeld. En daar wordt notabene € 60.000,- aan jaarlijks onderhoud 
voor betaald. 
 
 
 



 

 

Biomassaplein 
Wishfull thinking (blz. 32): Het biomassaplein wordt in 2021 geopend, nadat we 
zekerheid hebben over deelname aan het plein door bedrijven. 
Dus als bedrijven zich gaan vestigen? 
En ondertussen gaan we ook kijken of we bedrijven financieel kunnen helpen met de 
startinvesteringen.. Even terug naar de realiteit: we hebben zelf al geen vet op de 
botten! 
 
Boxtel Energie Neutraal (BEN) 2030 
Realisme, ook bij dit onderwerp van toepassing, want we roepen u nogmaals op om 
haalbare doelen en ambities na te streven en niet vast te blijven houden aan irreële 
doelen. 
De ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn, is onhaalbaar en onverstandig. Dit 
gaat niet lukken; zowel technisch niet maar ook financieel niet. Ondertussen gaan er 
zelfs steeds meer geluiden op over de haalbaarheid van de landelijke doelstelling 
van 2050. Wie zijn wij dan in Boxtel om koste wat het kost het doel 20 jaar eerder te 
willen behalen? 
 
DKA 
Vrienden van DKA vinden zelf dat ze geweldige plannen en ideeën hebben. 
Het collectief blijft de gemeente gemeenschapsgeld kosten en we hebben geen 
zicht op de totale gemeentelijke bijdragen aan de DKA. Ook al hebben we daar 
meerdere malen om gevraagd. We hebben de indruk dat de kosten DKA zo 
versluierd zijn, dat ook het college niet meer weet hoe het zit. Dus, voor ons een 
streep erdoor. Ruimte voor iets nieuws op dit terrein, zoals betaalbare woningen. 
Daarmee lopen we de opgelopen achterstand een klein beetje in. 
 
Woningbouw 
Want we hebben een forse opgave van 1450 woningen tot en met 2025. Op pagina 
64 zien we de prestaties woningbouw. Constatering: slechts 24% is gerealiseerd. 
(Naar verwachting wordt in 2020 slechts 34% gerealiseerd, maar ook daar lezen we 
dat een voorschot wordt genomen op mogelijke vertraging). Dezelfde getallen bleken 
ook al uit de monitor van de provincie, de zgn bouwindicator, waarbij het college 
het nog probeerde goed te praten in het antwoord op onze vragen over dit 
belangrijke onderwerp voor Boxtel. 
De noodzakelijke aantallen woningen halen we niet met de thans bekende locaties. 
Maar daar is onze financiële begroting wel op gestoeld! 
Indien de taakstelling niet haalbaar is, missen we o.a. enorme legesbedragen en 
onroerendzaakbelasting. 
Ook voor de nabije toekomst moeten er nu al nieuwe woningbouwlocaties gezocht 
worden (voor bijvoorbeeld 50+ ers), zodat doorstroming gerealiseerd kan worden. 
En als er dan gebouwd wordt, pleiten wij voor voldoende betaalbare woningen. 
Belangrijk om de voorzieningen in de kernen in stand te houden. 
 
Lokale ondernemers 
BALANS is voorstander van gratis gastvrij parkeren én seizoensparkeren op de 
Markt. In de zomer meer ruimte voor de horeca en in de andere periodes meer 
ruimte voor de detailhandel en dus ook ruimte voor auto-parkeren. Belangrijk voor de 
versteviging van onze economie, waarbij er oog is voor alle lokale ondernemers; 
Wees loyaal, koop lokaal! 



 

 

PHS 
De toekomstige Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg die gepland is, de zogenaamde 
VLK, moet er snel komen, tevens is dat het begin van de noordelijke ontsluitingsroute 
welke naar de A2 moet lopen, buiten de woonwijken om. 
Iedereen ziet dat het Maatregelenpakket uit 2013 achterhaald is. Het was toen al een 
verkeerd besluit, maar ondertussen is er nog steeds niks gerealiseerd. De afspraken 
uit 2013 zijn niet up-to-date en lossen onze verkeersproblemen niet op. Nee erger 
nog; er ontstaan overal nieuwe problemen. 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. 
Daarom een streep door het maatregelenpakket. Op basis van het hier en nu 
moeten er afspraken komen die écht beter zijn voor Boxtel! 
Het geld dat vrijkomt, benutten we voor het sociale gezicht van Boxtel, het welzijn in 
Boxtel en om onze gemeente weer financieel gezond te maken! 
 
Sociaal Domein 
Wij vinden dat het sociaal domein ruimhartiger opgezet mag worden, met meer 
maatwerk! 
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. 
BALANS heeft speciale aandacht voor een integraal en dynamisch 
uitvoeringsprogramma Ouderen, met focus op bijvoorbeeld passende woningen, 
zorgsteunpunten, nabuurschap en zelfredzaamheid. We benutten daarbij de kennis, 
kracht en kunde van onze ouderen! 
Zoals in iedere geleding moeten we zuinig zijn op onze vrijwilligers en ze een warm 
hart toedragen. Ander punt van aandacht is een goede integratie van 
bewonersgroepen. 
 
Tijdig en actief communiceren over plannen 
Inwoners en bedrijven voelen zich té vaak overvallen door plannen en tevens niet 
serieus genomen. BALANS pleit voor tijdig en actief communiceren over plannen en 
dient daarom een motie in. 
 
 
Tweede Bestuursrapportage 2020 
Dan de Burap, die laat zien hoe we er nu voor staan. Net nadat we de stukken 
ontvingen werd via de mail aan de fractievoorzitters de gevraagd of ze in konden 
stemmen met het compenseren van een onverwachte tegenvaller in de 
compensatieregeling Voogdij 18+ van 5 ton, uit het Legaat van Cooth.  
 
BALANS heeft daar direct vragen over gesteld, met als gevolg weer een e-mail dat 
de tegenvaller niet gecompenseerd zou worden uit het Legaat van Cooth, maar dat 
er overleg gepleegd zou worden met de Provincie.  
 
Wat daaruit is gekomen, weten we nog niet. Wat we wel weten, is dat deze soap nog 
niet ten einde is, want afgelopen vrijdag kregen de fractievoorzitters weer een e-mail 
met de vraag om zaterdag bij elkaar te komen voor een mondelinge toelichting. In die 
mondelinge toelichting zouden dan ook de vragen van BALANS meegenomen 
worden. 



 

 

 
 
Vreemd, want op schriftelijke vragen hoor je schriftelijke antwoorden te krijgen. We 
dachten nog, die schriftelijke antwoorden komen dan zeker niet, maar toch vrijdag 
einde middag kregen we de antwoorden. 
Wat is hier aan de hand? Worden problemen weggepoetst? 
BALANS vindt dat iedere schijn van achterkamertjespolitiek moet worden 
tegengegaan.  
Samen met het CDA hebben we ook niet meegegaan met de mondelinge sessie 
zaterdag, want de raadszaal is de plaats om het daar in alle openbaarheid over te 
hebben. Daarom nu aan u de vraag: Wat is er aan de hand? En vooral hoe gaat u dit 
onverwachte tekort van 5 ton oplossen?  
 
 
Tot slot 
Het stuit ons zeer tegen de borst dat de begroting sluitend gemaakt wordt ten koste 
van het sociale gezicht van Boxtel en dan ook nog met boterzachte aannames.  
Voorzitter, onze financiële situatie verkeert in zwaar weer. Fundamentele keuzes 
moeten gemaakt worden om Boxtel weer in een gezonde financiële positie te 
brengen. Voor ons betekent dat focus op welzijn en economie.  
Die uitdaging gaan wij graag aan. Denken in oplossingen en perspectief bieden! 
Tijd om de balans op te maken. ’t Roer moet nu om! 
 


