
 

 

Inleiding 
Vanavond bespreken we de begroting voor de komende jaren, dit als uitwerking van 
de kadernota die eerder hier vastgesteld is. Dank dat we veel antwoorden gehad 
hebben op onze technische vragen, waarbij we het wel jammer vinden dat sommige 
antwoorden te lang uitbleven. Dit omdat ze eerst nog met de wethouder besproken 
moesten worden. Dit vinden wij vreemd omdat het technische vragen zijn die 
ambtelijk afgehandeld kunnen worden. Bij de kadernota hebben we gepleit voor een 
tweede kunstgrasveld voor RKSV Boxtel, om de aanvullende maatregelen voor PHS 
in beeld te brengen en de noodzakelijke kosten daarvoor mee te nemen in de 
volgende begroting. Ook hebben we verzocht om op een fatsoenlijke manier het 
gesprek met HCL aan te gaan over privatisering. Deze voorstellen werden 
weggestemd. Onze laatste motie van destijds ging over de gewenste cultuuromslag 
naar MeewerkendBoxtel en de daarbij noodzakelijke deregulering. De burgemeester 
gaf aan dat wel te gaan doen maar zich niet te conformeren aan ons tijdspad. Vraag 
voor de burgemeester wat hij sindsdien gedaan heeft aan het schrappen van regels 
om er voor te zorgen dat de slogan MeewerkendBoxtel geen lege huls blijft? 
 
Greentech wel op Vorst B 
Tijdens de behandeling van de kadernota hebben we al uitvoerig gesproken over de 
extra 4 ton voor Greentech. Toen meldde de verantwoordelijk wethouder dat dit op 
Vorst B zou komen. Dat was voor ons ook aanleiding om destijds mee te gaan met 
dit voorstel, omdat daarmee de grondexploitatie van Vorst een stap de goede kant in 
zou gaan. We zijn zeer teleurgesteld dat die stelligheid van destijds intussen 
ingeruild is voor een slap aftreksel van “Greentech ergens in Boxtel” en dat zelfs 
mogelijk het bedrijventerrein Vorst B van de provinciale kaart gaat. Met 3 
collegeleden die zich naar eigen zeggen bezighouden met Economie (Mark Buijs, 
Marusjka Lestrade en Eric van den Broek)  vragen wij ons af wat u nu werkelijk doet 
om onze economie te stimuleren en dus ook Vorst B als bedrijventerrein te behouden 
voor de toekomst. 
 
Uitstel aanschaf vuilniswagen 
Opvallend in de begroting is dat u geld uit gaat geven aan een vuilniswagen terwijl u 
ook vermelt in overleg met St-Michielsgestel te gaan kijken naar het in eigen beheer 
houden van de huisvuilinzameling of het uitbesteden. Wij stellen voor om, lopende 
die discussie, NIET te investeren in een nieuwe vuilniswagen. Ook al is de oude 
afgeschreven, dan wil dat nog niet zeggen dat er à la minute een andere gekocht 
moet worden.  
 
Geen geld vanuit Jeugdzorg naar Legaat van Cooth 
Het legaat van Cooth wordt al tijden uitgemolken door de hobby van 
wethouder Van de Wiel ten aanzien van het “duurzame” De Kleine Aarde. Van 
projectfalen en geen daadkracht in de besluitvorming op dit dossier mag onze jeugd 
niet de dupe worden. De jeugd is onze toekomst en uw voorstel om het legaat aan te 
vullen uit de uren die bestemd zijn voor onze jeugd kan echt niet. Het is het sociale 
gezicht van Boxtel onwaardig, en ongelooflijk dat dit “sociale college” met dit voorstel 
komt. Wij gaan daar niet in mee! Vandaar ons amendement hierover om het legaat 
aan te vullen vanuit de reserve duurzame ontwikkeling en het geld voor de jeugd ook 
voor onze jeugd te blijven gebruiken.  
 
  



 

 

 
Sociale woningbouw 
Boxtel moet vaart maken met woningbouw en mogelijk biedt Selissen nog steeds die 
kans. Sociale woningbouw is keihard nodig om de wachtlijsten niet verder te laten 
toenemen dan de huidige 5 tot 8 jaar. Deze wachtenden mogen bovendien niet de 
dupe zijn van de extra stroom statushouders die er gaat komen. Voor BALANS blijft 
het principe gelden extra huisvesting van statushouders, dan ook extra sociale 
woningen bouwen. Dit ook om het draagvlak onder het asielbeleid te behouden. 
In het huidige plan Heideweg heeft de gemeente een positief overschot van 4,5 ton 
en er zit nog een vlekje aan de rand van dat plangebied. Middels een motie pleiten 
we ervoor om het positief resultaat te benutten voor het verplaatsen van de 
handboogschutters en op die plek sociale woningbouw mogelijk te maken. 
 
Bestemminsplan Centrum 
We weten dat we een nieuw bestemmingsplan Centrum in 2016 ter vaststelling voor 
ons krijgen. We hebben de wethouder al mondeling meegegeven dat er in dat 
bestemmingsplan een snelle en goedkope regeling moet zitten om de winkelpanden 
in de aanloopstraten die een andere functie willen, zoals wonen en kantoor, een 
andere bestemming te geven. Daarmee komt de raadsuitspraak aangaande de 
detailhandelsvisie, een compact centrum, mogelijk ook sneller tot uitvoering. Hierover 
hebben we een motie. 
 
Jongeren minder alcohol en drugs 
Het gebruik/misbruik van alcohol en het dealen en gebruiken van drugs door onze 
jongeren is BALANS een doorn in het oog. We willen dat de gemeente en de 
ouders/verzorgers samen optrekken om het gebruik/misbruik van alcohol en het 
dealen en gebruiken van drugs onder jongeren te laten afnemen. Ouders weten niet 
altijd waar ze met vragen terecht kunnen en gemeente, ervaringsdeskundige, 
preventiemedewerkers en politie kunnen wel tot steun zijn. Wij roepen in een motie 
op om met genoemde partners een thema-avond te organiseren.  
 
Parkeermeters buiten functie 
Onze centrumondernemers hebben het moeilijk en elk nieuw leeg centrumpand past 
niet bij onze raadswens van een bruisend centrum. Om onze centrumondernemers 
een steuntje in de rug te geven in de drukke decembermaand, met sinterklaas en 
zwarte piet (voor ons blijft hij gewoon zwarte piet) kerstmis en oud en nieuw, stellen 
wij voor om de parkeermeters in de weken vanaf de aankomst van de goedheiligman 
t/m nieuwjaar buiten functie te stellen. Hier dienen we een motie voor in. 
 
Integer openbaar bestuur 
We willen hier in deze begrotingsvergadering ook een lans breken voor een 
zorgvuldige openbare controleerbare besluitvorming door het college. Wij roepen de 
burgemeester op om hier in de toekomst alert op te zijn en rekening te houden met 
de gedragscode voor bestuurders. In het zeer recente verleden is er namelijk een 
bouw van een woning toegestaan aan een familielid van een collegelid en heeft het 
betreffende collegelid in het college ook gewoon meegestemd. Wij hebben voor de 
duidelijkheid niets tegen het mogelijk maken van de bouw van die bewuste woning, 
past prima in MeewerkendBoxtel, maar vinden het proces en de directe relatie en 
betrokkenheid van het collegelid dubieus en op of zelfs over het randje. 
 



 

 

 
Aankoop Tongeren 50 
Positief zijn wij over het feit dat u het ingezette proces uit de vorige bestuursperiode 
om Tongeren 50 aan te kopen uiteindelijk afgerond heeft. Goed dat daarmee een 
cruciaal noodzakelijk vastgoed in gemeentelijke handen is gekomen om de realisatie 
van de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg mogelijk te maken. Jammer is wel dat het 
bestemmingsplan voor deze noodzakelijke nieuwe infrastructuur veel te lang op zich 
laat wachten. 
 
Stimulering sportdeelname, mantelzorgers en dementievriendelijk 
Positief is het dat er niet bezuinigd wordt op de waarderingssubsidie voor 
sportverenigingen. U weet namelijk dat sport een speerpunt is van BALANS. Ook de 
extra waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers juichen wij toe; zij zijn immers de 
smeerolie van onze maatschappij. Ook staan wij volledig achter U om als gemeente 
meer te doen voor de medemensen met dementie en hun mantelzorgers. Mogelijk 
komt een wens van BALANS ook nog uit; het ealiseren van kleinschalige 
groepswoningen in een levendige omgeving voor 6 tot 8 personen met dementie.  
 
Lokaal ondernemerschap 
In vervolg op het onderwerp jeugdzorg vinden wij het ook jammer dat lokale 
ondernemers in de jeugdzorg, zoals Tripade, Educadora en Speltherapie Boxtel, 
geen kans hebben gekregen om hun diensten aan te bieden. Dat benutten van lokaal 
ondernemerschap zit hela niet tussen de oren van dit college. Als de lampen in de 
raadszaal het op een avond niet doen, kan er niet even een lokale ondernemer 
gebeld worden, maar moet er naar ‘god weet waar’ gebeld worden en komt er dus 
ook niemand om het meteen te maken. Ook het benutten van de lokale omroep 
gebeurt veel te weinig. Het lijkt erop dat dit college liever kiest voor ‘ver en onbekend’ 
dan de kracht en kunde van lokale ondernemers voor onze gemeente in te zetten. 
 
Slot 
Wij weten dat wij als partij in het huidige politieke landschap van Boxtel, met slechts 
2 niet-coalitiepartijen en 4 coalitiepartijen aangevuld met 2 gedoogpartijen normaal 
gesproken niets gegund krijgen. Bovendien zorgt deze verhouding ervoor dat de 
kans op inslapen van het college groot is.  Jammer is het wel dat ideeën van ons 
eerst weggestemd worden en fijn is het dat deze nadien toch opgepakt worden door 
het college, zoals bijvoorbeeld met cameratoezicht voor de veiligheid van onze 
burgers. Wel zou het op dergelijke momenten leuk en sportief zijn als bij de 
persberichten dienaangaande ook vermeld wordt waar de ideeën vandaan kwamen. 
Maar ja, succes kent vele vaderen en profilering hoort nu eenmaal bij dit college. In 
2015  is 70% van de begroting niet uitgevoerd, wat volgens ons te verklaren is door 
veel praten en weinig tot niks concreets doen. Wij vrezen dat we over een jaar 
wederom deze conclusie kunnen trekken. 
 
 
 


