
 

 

 
 

Kadernota Begroting 2019 
1e burap 

 
Vanavond staat de kadernota begroting 2019 op de agenda, een uitwerking van het door de 
raad onlangs vastgestelde beleidsakkoord, waarin voor ons onvoldoende 
aanknopingspunten zaten om mee in te stemmen. Ook in dit stuk zitten voor ons 
ongewenste beleidswensen en ook aanslagen op het geld van onze burgers. Tijdens de 
behandeling van het beleidsprogramma hebben wij al opgemerkt dat gigantische stijgingen 
van de OZB niet  uitgesloten werden, en zie vanavond ons gelijk. Het OZB percentage stijgt 
trendmatig met 2% en landelijk is er een waardestijging van onroerend goed van 9,7%. 
Ervan uitgaande dat die landelijke waardestijging ook in Boxtel het geval is zijn burgers bijna 
12% duurder uit. Onvoorstelbaar en ongewenst! 
We noemen er nog een paar en doen suggesties voor wijzigingen om echt de belangrijke 
zaken voor onze burgers te doen. 
 
Wat valt ons op: 
 
Sociaal Domein (blz 17) 
We zien dat door de omslag bij de ontwikkelingen in de jeugdzorg (aanzienlijk overschot in 
2016 naar aanzienlijk tekort in 2017) en de reeds gemaakte afspraken m.b.t. deelname in 
regionale projecten, de reserve Sociaal Domein zich negatief zal ontwikkelen in de jaren 
2018 en 2019. Deze ontwikkeling vraagt om extra aandacht, waarbij wij al lang pleiten om los 
te komen van de regio afspraken en samen met Haaren en Gestel de markt te verkennen. 
We betreuren ook de gemaakte keuze van het verkeerde scenario dat later op de avond op 
de agenda staat. Wij willen het scenario dat het beste is voor het kind! 
 
SPPiLL ruimt ½ ton (blz 22) 
Bij de te voteren nieuwe investeringen t.b.v. gewenst nieuw beleid zien we SPPILL staan 
voor € 60.000. 
Vragen: Graag een nadere uitleg. Maar wat ons nog meer zorgen baart is dat wij voorzien 
dat we als gemeente door SPPILL gevraagd zullen worden om het zaakje  mee overeind te 
houden, t.a.v. de exploitatie; Heeft die vraag u al bereikt en hoe gaat u daar dan mee om? 
Wij staan niet te juichen bij een dergelijk verzoek. 
 
Duurzaamheidstransitie 5 ton per jaar (blz 23) 
Schrijnend vinden wij het dat u gewoon 3 jaar lang 5 ton van onze inwoners vraagt voor een 
overdreven duurzaamheidstransitie. Als we meegaan met de landelijke en provinciale trend 
is dat geld niet nodig en hebben we ook de fails niet. 
 
Extra wensen MijnGemeenteDichtbij 1 mln (blz. 23 en 32) 
De extra wensen van MijnGemeenteDichtbij kost ons een miljoen per jaar. Het gemak 
waarmee dat er ingefietst wordt, stuit ons tegen de borst, maar de raad is daar onvoldoende 
in gekend. Of er alternatieven bekeken zijn - bijvoorbeeld te besluiten om sommige ambities 
te laten vallen en sommige dingen niet meer te doen - weten we niet. 
Vragen: Heeft die optie op tafel gelegen bij MGD? 
Er wordt serieus geld besteed aan beheerskosten infrastructuur. 
Het is een investering, maar is het niet too much? De gemeente heeft destijds Qi omarmd. 
Daar horen we niets meer over; hoe staat het daarmee? 
Is deze ICT-investering gericht op de burger of gaat het alleen om interne communicatie? 
BALANS wil focus op buiten en minder op binnen. 



 

 

 
Parkeerbelasting, smartparkeren en laadpaal (blz 26) 
Een flink tekort aan parkeerbelasting, omdat gekozen is voor een andere invulling van het 
parkeren in de woonwijken in het centrum; blauwe zone en betaalbare vergunningen en 
ontheffingen. Zoals bekend is, pleit BALANS voor een gastvrije blauwe zone in het hele 
Centrum. Voor ons zijn de onderzoeken naar smartparkeren in het Centrum (betalen met 
mobiel-app) en de installatie ervan, dan ook overbodig: een besparing van € 10.000,- in 
2019. De nieuwe E-laadpaal op het binnenterrein kost de gemeenschap € 25.000,-. Dat 
vinden wij buiten proportie. 
 
Ontsluitingsweg Dukaat 5 ton (blz 29) 
Een aanpassing van de weg Dukaat a.g.v. woningbouw Selissen wordt als gegeven 
beschouwd. 
Vragen: Is dat ook zo of zijn er alternatieven onderzocht? En als de keuze hierop valt lijkt 
2019 wel erg optimistisch om het uit de exploitatie Selissen te halen, want daarvoor zal er 
toch een vastgesteld bestemmingsplan moeten zijn? 
 
PHS: fietshelling en fietstunnel (blz 27) 
Brede aandacht voor de fietser via veilige verbindingen. Die instelling juichen wij toe. 
Echter, bij de ontwikkelingen rondom de dubbele overweg missen we die aandacht voor de 
fietser, want een fietstrap draagt daar niet aan bij. In november 2013 is de motie van 
BALANS “Aansluiting Tongeren op tunnel” unaniem aangenomen. De overwegingen maken 
gemotiveerd duidelijk dat de trap ongewenst is en in het besluit moet het college samen met 
omgeving, fietsersbond en gehandicaptenplatform gaan voor de meest efficiënte en 
praktische oplossing. U heeft die motie niet uitgevoerd want er is o.a. geen overleg gevoerd 
met het gehandicaptenplatform. En ook de werkgroep, inclusief een afvaardiging van de 
omgeving en de fietsersbond, pleit voor een hellingbaan. Wij vinden dat u deze vergissing 
moet corrigeren en dienen daarvoor samen met de fracties van VVD en CDA de motie 
“Aansluiting Tongeren via Hellingbaan op fietstunnel” in. Kortgezegd komt het erop neer 
dat u bij de verdere uitwerking van de plannen van de fietstunnel de hellingbaan als een 
gegeven stelt richting de partners. 
De afmetingen van de beoogde fietstunnel zijn ook veel te krap. De tunnel is sinds de 
vaststelling van het beleidsprogramma vorige maand weer in breedte gegroeid van 6 m. naar 
6.30 m. Wij constateren onduidelijkheid. Maar waarom er gekozen wordt voor een hoogte 
van 2,60 mtr, in de wetenschap dat de ambulance er geen gebruik van kan maken is te zot 
voor woorden en ook niet duurzaam en toekomstbestendig. Veiligheid, ook voor de mensen 
en bedrijven aan de andere kant van het spoor is voor ons, en ook voor de fracties van VVD 
en CDA essentieel en daarom hebben dienen we samen de motie “Doorrijhoogte 
fietstunnel 3 meter” in. Strekking is dat u bij de verdere uitwerking van de plannen van de 
fietstunnel de doorrijhoogte van 3 meter als een gegeven stelt richting de partners. 
Slechts een van de hulpdiensten, alleen de politiewagen kan eronderdoor. 
 
Kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat (blz 22) 
Ook de kruising Ladonkseweg-Kruisbroeksestraat komt pas in 2022 aan bod. Daar zijn we 
van geschrokken. In deze bestuursperiode geen actie?! Dit kruispunt is levensgevaarlijk! Er 
gebeuren te vaak ongelukken en we willen een fatale afloop niet op ons geweten hebben. 
Eerder erkende de wethouder dat het daar moest veranderen en zegde hij toe op korte 
termijn in actie te komen. Dus onze vraag: Waarom nu geen prioriteit meer? 
 
Eetpunt Elisabethdael 
Wat ons betreft moet het eetpunt zoals het het afgelopen jaar gefunctioneerd heeft blijven 
bestaan. Nu heeft u meegewerkt aan een halve oplossing waardoor de sociale ontmoetingen 
voor die mensen wegvallen en ook een aantal personen niet meer gezamenlijk de maaltijd 
kunnen gebruiken. Wij vinden dat geen toonbeeld van sociaal meewerkend Boxtel, 



 

 

 
Prangende vraag: Waarom laat uw college dit gebeuren? 
Op 19 juni jl. heeft BALANS een brandbrief gestuurd met de oproep aan het college om het 
eetpunt Elisabethdael ook na 1 juli in stand te houden en indien nodig financieel te 
ondersteunen vanuit de WMO-overschotten. Het is onze gezamenlijke morele plicht om de 
vaste gebruikers niet te laten zitten. Indien nodig zullen we onze portemonnee moeten 
trekken. In de media lezen we dat u dat onvoldoende van plan bent en er daarom een zeer 
afgeslankte vorm van het eetpunt overblijft met bovendien nog een onzekere toekomst. Wij 
snappen niet dat u op de ene plek een huiskamerfunctie toejuicht en op deze plek deze 
functie mee om zeep helpt. Aangezien vandaag ook nog over 2018 onze mening gevraagd 
wordt, vragen wij u om de afgeslankte vorm van het eetpunt, maar voor 1 week te laten zijn 
en de beurs te trekken om alles te laten zoals het was. We hopen dat we voor dit onderwerp 
geen motie of amendement hoeven in te dienen en dat u staat te trappelen om de 
halfbakken oplossing terug te draaien in een goede voortzetting van het eetpunt en de 
ruimtes.  
 
Tot zover in eerste termijn. 


