
Kadernota Mijn Gemeente Dichtbij
Vanavond kunnen we volgens het besluit alleen iets vinden over de vermelde 
autonome ontwikkelingen, daar beperken we ons dan ook toe. Het is wel mosterd na 
de maaltijd aangezien we gewoon voor voldongen feiten geplaatst worden en zonder
de mening van de raden te kennen alvast wel het besluit genomen is om de functie 
van de derde directeur, naast de 2 gemeentesecretarissen, gewoon structureel te 
maken. De bedoeling bij aanvang van MGD was een extra directeur voor 2 jaar om 
het goed neer te zetten. Die termijn is stilzwijgend met een half jaar verlengd en nu is
de vacature al opengesteld. Waarom en is er al iemand benoemd?

Het jaarsalaris gaat boven het vermelde jaarsalaris in de Wet normering 
topinkomens, dit is vreemd gezien het feit dat de accountant die strijdigheid al eerder
meldde. Waarom houdt u geen rekening met die wet en met die opmerking van de 
accountant?

Tot slot boekt u wel heel makkelijk de taakstellende bezuiniging van 6 ton op 
personeelskosten af. Wij vinden dit een verkeerd signaal wat niet past bij zuinig met 
geld om gaan. Beter was het geweest als we de kerntakendiscussie gevoerd hadden
en daarmee taken gestreept hadden en daardoor de opgelegde 
personeelsbezuiniging van 6 ton wel halen. Belofte maakt schuld vinden wij. Waarom
bent u die discussie niet met de raden aangegaan en stelt u de gemakkelijkste 
oplossing voor, waarmee u weer uit de portemonnee van onze burgers graait?

Beantwoordingsbrief Zelfoverschatting Daadkracht Woningbouw
BALANS vindt dat er te weinig bestuurlijke aandacht is voor woningbouw, nut en 
noodzaak wordt niet onderkend. De provincie is het met ons eens, want ook zij 
stellen dat Boxtel als het gaat over woningbouwcapaciteiten en woningbouwopgaven
dat Boxtel voor de periode 2016-2025 1450 woningen moet bouwen, terwijl er maar 
voor 185 woningen harde capaciteit is, dit is slechts 13%! We zijn als Boxtel daarmee
in de subregent ‘s-Hertogenbosch het slechtste jongetje van de klas. Kijken we naar 
de totale plancapaciteit dan heeft Boxtel nog geen 70% van de noodzakelijke 1450 
woningen op de radar. En daarvan weten we nu al dat de vermelde aantallen in het 
opgesomde lijstje niet reëel meer zijn. We hebben 2 vragen voor u:
- Hoe ver staat het met de Woonwerklocaties Hamsestraat? Er is hiervoor een bplan 
in de inspraak geweest, met zienswijzen vanuit de omgeving. Er is een oplossing 
bedacht, door het niet allemaal werklocaties te laten zijn, maar de omgeving en de 
eigenaren van de kavels hebben nog geen duidelijkheid.
– Gezien het gebrek aan plancapaciteit en daadkracht houden we graag een 
stevigere vinger aan de pols en zullen er aanvullende locaties benoemd moeten 
worden. Bent u bereid om aan de raad elke 3 maanden een overzicht te verschaffen 
van de vorderingen op alle aangehaalde locaties in de antwoordbrief en ook nieuwe 
locaties voor ons in beeld te brengen zodat we op de hoogte blijven en op basis van 
actualiteit keuzes kunnen maken hoe we wel het afgesproken aantal van 1450 
woningen gaan halen?
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