
 

 

 

 
Algemene beschouwingen 

Begroting 2020, dekkingsplan en Tweede bestuursrapportage 2019  
 

 
Inleiding 
Vanavond bespreken we de begroting voor de komende jaren. Allereerst dank aan de ambtelijke 
organisatie voor de technische beantwoording. 
Deze begrotingsvergadering is het sluitstuk van de missie van onze wethouder financiën om tot een 
gezamenlijke bestuurlijke begroting te komen. 
Fractie BALANS heeft zich welwillend opgesteld, we hebben onze standpunten gedeeld en dat alle 
fracties hun inbreng mochten hebben, is positief ervaren. We zijn daarbij overtuigd geraakt van de 
goede bedoelingen van de wethouder Financiën. 
Bovendien zijn we blij dat de aangekondigde OZB-verhoging voor dit moment van de baan is. 
 
 
Fundamentele keuzes ontbreken 
Onze fractie verwacht dat er in deze financieel-onzekere tijden fundamentele keuzes gemaakt worden. 
We zien echter dat nog steeds vastgehouden wordt aan hobbyprojecten als Greentech en DKA en 
aan Boxtel Energieneutraal in 2030. De reden ontgaat ons. 
 
Budgetten worden gekort, maar hoe wordt het opgelost en hoe wordt voorkomen dat er in alle 
geledingen onrust ontstaat? De gekozen kaasschaafmethode schept onduidelijkheid en onzekerheid 
bij mensen (getuige ook de diverse mailtjes met oproepen voorafgaand aan vanavond).Uit de 
beantwoording op onze technische vragen blijkt ook dat er vaak geen concrete invulling is van de 
taakstellende bezuiniging. 
 
 
Aandachtspunten 
Wij zullen ons richten op een aantal punten waar wij een andere visie op hebben en een 5-tal 
voorbereide moties. 
 
Reserve sociaal Domein 
Er is geen reserve Sociaal Domein meer, geen marge voor extra hulpvragen en/of kosten, deze is als 
sneeuw voor de zon verdwenen en dat brengt risico's met zich mee. Vindt u die risico's 
aanvaardbaar? 
 
Jeugdzorg 
We blijven onze zorgen uiten over de kosten van de Jeugdzorg. We zijn daarin niet uniek, maar dat 
betekent niet dat we niets hoeven te doen. Naar onze mening kan Boxtel zich in de regio veel harder 
opstellen als het gaat over het verdelen van de kosten langdurige zorg. Regionaal inkopen is 
ondertussen een feit. Het monitoren van het leveren van kwaliteit is voor ons daarbij een must! De 
solidariteitsgedachte is boterzacht op papier gezet, waarbij wij zorgen hebben over de praktijk als we 
bij buurgemeenten aankloppen als we onevenredig benadeeld worden. 
We willen graag dat de raad daarover actiever geïnformeerd wordt. Nu ontstaat er een, misschien 
onterecht beeld van gebrek aan regie vanuit de gemeente Boxtel. 
 
Samen ouder worden in Boxtel 
Met het recent ontwikkelde plan door de werkgroep vrijwillige, Boxtelse ouderenorganisaties en 
gemeente wordt de waardering voor onze ouderen en hun kracht/kennis serieus genomen. 
Dat juichen wij toe. 
 
 
Dementievriendelijke gemeente 
Daarnaast heeft Boxtel zich dementievriendelijke gemeente verklaard. Zijn er in dit kader ondertussen 
concrete stappen gezet om het voor dementerende ouderen en/of hun familie draaglijker te maken? 
Laat het vooral zien. 



 

 

 
 
 
Mantelzorgbeleid 
Het mantelzorgbeleid mag verder doorontwikkeld worden: uiten hoe belangrijk onze vele 
mantelzorgers zijn en overbelasting tijdig signaleren. 
 
Huishoudelijke hulp 
I.h.k.v. huishoudelijke hulp en mantelzorg blijven we u vragen om extra aandacht voor voldoende 
mogelijkheden. 
 
Contour de Twern 
Ook Contour de Twern uit haar onzekerheid. Zoals in iedere geleding moeten we zuinig zijn op onze 
vrijwilligers en ze een warm hart toedragen. Kunt u uw mening geven over de bezorgdheid van CdT 
en ons en hen duidelijkheid geven? 
 
Integratie bewonersgroepen 
Ander punt van aandacht is een goede integratie van bewonersgroepen. 
 
DKA 
DKA blijft een zorgenkindje. Op 19 april 2016, 3 ½ jaar geleden heeft onze raad reeds een keuze 
gemaakt over de toekomstige invulling van het terrein van De Kleine Aarde; de keuze viel op het 
collectief. Hoe concreet verder? Wij adviseren hiermee te stoppen. 
 
Biomassaplein 
Een activiteit die voor de lange termijn allesbehalve zeker is, zowel qua duurzaamheid als op 
economisch vlak. Ook zijn er steeds meer zorgen, oa van de GGD over de gevolgen voor de 
volksgezondheid. Ons advies: stop met dit project! 
 
Boxtel Energie Neutraal (BEN) 2030 
Ons moet van het hart dat de opgestelde ambitie om al in 2030 - dus ver voor de muziek uit - 
energieneutraal te zijn, onhaalbaar en onverstandig is. Dit gaat niet lukken; zowel technisch niet maar 
ook financieel niet. We hebben meerdere malen de oproep gedaan om haalbare doelen en ambities 
na te streven en niet vast te blijven houden aan irreële doelen. Ons advies: pas de datum aan naar 
landelijke reële data! 
 
Oosterhof en Aldi 
Het is niet wenselijk dat besluitvorming over de uitbreiding en renovatie over de verkiezingen getild 
wordt, vandaar onze motie. Daarbij willen we de wethouder nog wel even herinneren aan zijn 
toegezegde chocoladebollen. De Aldi blijkt een slim ondernemer te zijn. Eerst maken ze gebruik van 
het feit dat het bestemmingsplan Centrum niet in overeenstemming is gebracht met de 
detailhandelsvisie - hetgeen overigens nog steeds niet gebeurd is - en bovendien blijft de locatie 
Kapelweg open. Heeft het college ooit aangekaart bij de Aldi dat er een voorwaarde aan de vestiging 
van een nieuwe Aldi in het oude sorteercentrum zat, namelijk sluiting voor vestiging aan de 
Kapelweg?  
 
Centrum 
Er is draagvlak voor het deelplan Rechterstraat uit de visie Boxtel Binnen de Bruggen. Wij vinden het 
wel jammer dat voor het echte probleem, het smalle deel, nog geen oplossing gevonden is, maar 
vinden dat dit deel door moet gaan. Daarnaast vragen we ons hardop af of het wel verstandig is de 
brede visie BBDB te omarmen als er geen euro's zijn voor de uitvoering; worden er mensen blij 
gemaakt met een dode mus en hoe gaan we de verwachtingen van de realisatie temperen? 
 
Woningbouw 
Er wordt te weinig gebouwd in Boxtel. Er ligt nu eenmaal een forse opgave van 1450 woningen tot en 
met 2025. Indien de taakstelling niet haalbaar is, missen we o.a. enorme legesbedragen en 
onroerendzaakbelasting. 
Samen met burgers en raad nu woningbouwlocaties bepalen (net zoals bijvoorbeeld tijdens de 
bijeenkomst van het Dorpsberaad op 13 mei jl.), is voor de toekomst keihard nodig om bij de provincie  



 

 

 
 
 
tijdig de handjes op elkaar te krijgen voor een nieuwe uitbreidingslocatie, daarom onze motie. Van 
groot belang voor met name de kleine kernen Liempde, Lennisheuvel en straks ook Esch om 
leefbaarheid te borgen. 
 
Toegankelijke en goed begaanbare trottoirs 
Het verbeteren van ongelijke trottoirs verdient blijvende focus. We noem het burgerinitiatief 
Rolstoelvriendelijk Liempde als voorbeeld (geen nieuwe ambitie, maar een lopend project in 
uitvoering). We lazen dat er volgend jaar mogelijk onvoldoende budget is voor de afronding. Graag 
een reactie van de wethouder hierop. 
 
PAS 
Het PAS is in de meerjarenbegroting over 2023 getild. Datzelfde geldt voor de fietsondergang. 
BALANS vindt het belangrijk dat z.s.m. alle financiële plannen doorgerekend worden, zodat 
consequenties duidelijk in beeld zijn en er koers bepaald wordt. Graag een toezegging van de 
wethouder. 

 
Oostelijke parallelweg 
Verder blijft er onrust in Oost over het feit dat nu weer in de stukken staat dat de parallelweg komt te 
liggen tussen de wijk Oost en de A2 en die onrust willen we vanavond wegnemen. Vandaar onze 
motie. Onze overige standpunten met betrekking tot de gewenste duurzame verkeersstructuur zijn u 
genoegzaam bekend en zullen we blijven herhalen, totdat we een goede duurzame verkeersoplossing 
voor onze burgers hebben. Dat daar wat ons betreft ook een noordelijke ontsluitingsweg, met zowel 
een oplossing voor Boxtel als Esch bij hoort is duidelijk. 

 
Inkomsten en uitgaven 
Om als gemeente weer wat vlees op de botten te krijgen, kan ook creatief gezocht worden naar 
inkomsten; dat missen we in de stukken die vandaag ter besluitvorming voorliggen. Vandaar onze 
motie aangaande ons gemeentelijk vastgoed. 
 
En ook kleine uitgaven mogen kritisch bekeken worden. We verbaasden ons zeer dat we als 
gemeente een flinke som geld - weggeschreven onder representatiebudget -  bijgedragen hebben aan 
het project Herenboeren. Dit is gewoon een bedrijf en moet zijn eigen boontjes doppen. 
 
Kerntakendiscussie 
De externe beoordeling met een benchmark heeft hopelijk bij iedereen van raad en college de ogen 
geopend; zoals de laatste jaren kan het niet langer! Jammer genoeg was dat een besloten 
bijeenkomst en zijn onze burgers daardoor niet optimaal geïnformeerd. Toch moeten zij volgens 
BALANS  betrokken worden bij de financiële toekomstplannen om Boxtel weer gezond te krijgen en te 
houden. En daar hoort een kerntakendiscussie bij. Wij vinden het belangrijk dat bij die discussie (zal 
ergens begin volgend jaar zijn) onze burgers, en ook de inwoners van Esch, betrokken worden bij de 
beginspraak. We hebben daarom een motie voorbereid. 
 
 
Slot 
Voorzitter, fractie BALANS mist de noodzakelijke fundamentele keuzes. En ons inziens mist de focus 
op het generen van inkomsten. We waarderen de poging van de wethouder om iedereen op 1 lijn te 
krijgen, maar heeft het ook het gewenste resultaat? Die overtuiging is er nog niet. 

 


