
Begroting 2015-2018:

 “Een afwachtende overheid 
met gebrek aan concrete plannen”

Voor ons ligt de eerste begroting van dit college. Bouwstenen zijn het beleidsakkoord
en het dekkingsplan. Dank aan allen die bijgedragen hebben aan de totstandkoming.
In de cursus die voor de raad gegeven is op 1 oktober kwam pijnlijk de kwaliteit, in 
concreto het gebrek aan kwaliteit, van deze voorliggende begroting aan bod. Op die 
besloten avond was iedereen de mening toegedaan, dat we als raad met deze 
begroting niet konden sturen en ook niet de gewenste speerpunten concreet vertaald
zagen. Die mening hebben wij als partij al eerder bij het beleidsakkoord en bij de 
vaststelling van het dekkingsplan laten horen. Die mening hebben wij nog steeds en 
wij zijn nu wel heel benieuwd of onze collega’s in het openbaar ook de voorliggende 
begroting dezelfde kwalificaties toedichten als tijdens die besloten bijeenkomst op 1 
oktober met als titel “Sturen met geld, Programmabegroting“. Mocht dat namelijk het 
geval zijn, dan wordt deze begroting niet vastgesteld.
Inhoudelijk financieel valt ons op dat er 20 miljoen aan niet bestemde reserves zijn, 
de hoeveelheid geleend geld enorm stijgt, terwijl niet duidelijk wordt gemaakt 
waarvoor dit geleende geld wordt ingezet. Wij vragen ons af of het aan onze burgers 
uit te leggen is, en moreel correct is, dat wij extra geld van hen vragen, terwijl we als 
gemeente 20 miljoen aan niet bestemde reserves hebben. Deze niet bestemde 
reserves behoren normaal gesproken de risico’s af te dekken. De risico’s zijn volgens
deze begroting zeer beperkt aanwezig en zijn volgens het college enigszins te 
kwalificeren en betekent feitelijk dat er een fundamentele discussie nodig is: nog 
meer bij de burgers halen die het al moeilijk genoeg hebben of afbouwen van de niet 
bestemde reserves, aangezien er beperkte risico’s voor de gemeente zijn. Wij 
hebben deze discussie al gevoerd, maar  dienen er een motie over in zodat de rest 
van de raad ook haar kaarten op tafel kan leggen. De motie heeft als titel: "geld halen
bij de burgers of verlaging van niet bestemde reserves".
Ook vinden wij het zorgwekkend dat de gemeente veel extra geld leent, terwijl niet 
duidelijk gemaakt wordt, waar het geld naar toe gaat. Opvallend is namelijk dat er 
geen extra investeringen gemeld worden. Vreemd ook als je dan de titel van het 
beleidsakkoord kent, “ruimte voor innovatie en vernieuwing”,  terwijl er financieel 
niets nieuws is. Maar de titel, om het plat te zeggen "bekt" wel goed, dat moet 
gezegd worden. Wij zijn echter voorstander van het principe “geen woorden, maar 
daden!” i.p.v. wollig niets zeggend, niet concreet taalgebruik waar je weinig tot niets 
mee kunt, en dus ook niet mee kan sturen als raad vooraf, maar ook niet achteraf 
kunt beoordelen of gehaald is wat beloofd wordt aan ons als raad, maar ook aan 
onze burgers.
Vertrouwen van onze burgers in politiek is wel cruciaal om samen met hen stappen 
vooruit met Boxtel te zetten. En wij vragen ons af, of er na het reeds gespeelde 
politieke spel met De Hobbendonken,  en straks mogelijk met het genomen besluit in 
2012 over Sterk Centrum – realisatie voldoende extra  parkeerplaats in de omgeving 
van de Pastorietuin alvorens de markt Autoluw wordt gemaakt - er nog  burgers 
vertrouwen hebben in de Boxtelse politiek. Waarom denken wij als raad en ook als 
college nog, dat burgers ons geloven als we zo inconsequent zijn in ons beleid. Een 
basisschool in elke wijk  wordt met voeten getreden ten faveure van Triple E op 
De Kleine Aarde. En als of dat nog niet erg genoeg is blijkt uit beantwoording van 



onze technische vraag, dat Triple E ook nog niets betaalt voor die extra oppervlakte 
die ze ter beschikking hebben gekregen. Wij vermoeden dat veel burgers en 
bedrijven graag een stuk grond van de gemeente gratis in gebruik willen nemen, 
maar dat recht is alleen voorbestemd aan Triple E, pure willekeur! Elke wens van het
college richting de duurzaamheidgoeroe van de Kleine Aarde 2 wordt blindelings 
gevolgd door de meerderheid van deze raad. Onze fractie is benieuwd of met de 
recente financiële perikelen van Triple E hierin verandering komt bij raad en college.
Over dat groen hebben we trouwens ook nog iets. We hebben het als college nu zo 
ver gebracht dat wij als mens niet meer over het groen heersen, maar het groen 
heerst over de mensen. Het is toch in en in triest als je Boxtel via de invalswegen 
binnen komt en je ziet hoe de bermen er uit zien. Niet alleen zeer slecht als 
visitekaartje, maar ook nog eens verkeersonveilig. Alle inkomende wegen van Boxtel 
lijken zo wel Ecologische Verbindingszones! Gelukkig ziet het openbaar groen er in 
diverse parken en wijken wel goed uit. Met een helpende hand van onze burgers 
waar wij op hopen in het kader van burgerparticipatie zal het met dat openbaar groen
wel goed komen. Voor het terugkrijgen van de menselijke grip op groen hebben we 
een motie voorbereid. Wij verzoeken om een extra maaironde dit jaar nog, en 
structureel te zorgen dat onze inkomende wegen er verzorgd en verkeersveilig bij 
liggen, zodat ook blijkt, dat wij grip hebben en houden op het groen en niet dat wij 
hierdoor overwoekerd worden.
Gelukkig hoorden we vandaag van Wethouder van Wanrooy dat de door ons 
aangeduide onveilige wegen door wortelopdruk, na ons herhaaldelijk verzoek, dit jaar
nog  wel aangepakt worden. Dank daarvoor en denk naast Luissel ook even aan de 
Brede Heide geven we U als tip nog mee. Voorkomen is beter dan genezen en we 
weten dat populieren onze wegen gigantisch leiden van deze wortels. Lijkt ons iets 
om het bomenbeleidsplan hierop aan te passen. Ook de bestrijding van onkruid met 
staalborstels leidt nu reeds tot beschadigingen van de toplaag van het 
bestratingsmateriaal en dus tot hogere vervangingskosten op termijn. Ons lijkt het 
verstandig om dit aspect mee te nemen in de manier waarop wij ons ongewenst 
groen tussen de verharding te lijf gaan.

De houding van dit college is geen houding van een faciliterende  proactieve 
gemeente maar van een college dat ongepast zelfverzekerd en achterover leunt  en 
op creatieve ideeën standaard antwoordt, dat ze zullen bekijken of het past. Meest 
sprekend voorbeeld is de beantwoording van onze art 37 vragen over de ijsbaan. 
Eerst 11 weken laten wachten op antwoord, waardoor initiatiefnemers al lang ergens 
anders aan de gang zijn en dan ook nog gewoon defensief antwoorden, waaruit 
totaal geen wens-gedachte voor een bruisende winteractiviteit blijkt. Gelukkig komt er
waarschijnlijk toch wel een winteractiviteit en laat ons hopen, dat de gemeente dan 
wel maximaal proactief positief faciliterend meewerkt en spreekwoordelijk uit haar 
stoel overeind komt. Onze burgers verdienen dat. Als onze burgers mee willen 
werken aan het realiseren van onze strategische visie, dienen ze een actieve 
meedenkende overheid aan hun zijde te hebben en niet een overheid die niet pro-
actief plannen om zeep helpt, zoals laatst bij de plannen van het Zonneke aan de 
Zwaanse brug. Bezoekers konden vanaf het terras maximaal genieten van de 
beleefbare vernieuwde Dommel en zo zien en beleven of het geldverslindende 
project Dommel door Boxtel elke euro waard geweest is. Het college is met die 
opstelling zelf een “remmende factor", terwijl bestuurlijk lèf doorslaggevend is voor 
het realiseren van een prachtige toekomst voor Boxtel en haar inwoners.



Cofinanciering van 50% vragen aan onze burgers, winkels en bedrijven als 
voorwaarde voor de huidige worst van 1 miljoen voor een economisch aanvalsplan, 
lijkt ons te veel van het goede. Wij denken dat onze bedrijven en winkels het al 
moeilijk genoeg hebben om hun hoofd boven water te houden. Daarom vinden wij 
dat het percentage cofinanciering omlaag moet om daadwerkelijk onze gemeentelijke
1 miljoen ook ingezet te krijgen voor een bruisend economisch sterk Boxtel. Wij 
hopen dat U dit signaal gebruikt bij de uitwerking van Uw cofinancieringgedachte bij 
het aanvalsplan. Ook hoorden we afgelopen week dat de VVE van winkelcentrum 
Oosterhof eindelijk een plan klaar heeft voor de uitbreiding. Wij vinden dat wanneer 
het ingediende plan voldoet aan eerdere uitgangspunten het college het niet kan 
maken om nu geen besluit te nemen,  en Oosterhof in de wacht te zetten totdat er 
een ei gelegd is over de nu nog beeldvormende detailhandelsvisie. Oost en 
Oosterhof verdienen ook hier een proactieve faciliterende gemeente!
Lokale ondernemers meer kans bieden bij gemeentelijke opdrachten lijkt U steeds 
verder naar de achtergrond te verdrijven. Wij houden onze adem in hoe U lokale 
zorgaanbieders een kans biedt bij de aankomende decentralisaties.  Als college wekt
U namelijk de indruk een haat-liefde-verhouding met lokale bedrijven na te streven 
en dat lijkt U te gaan lukken. Zeker als er vaker gekozen zal worden voor de 
aanbestedingsvorm zoals bij STA-P, waarbij aannemer en technische uitwerking in 
één hand komen, waardoor lokale, kleinere maar wel degelijke en goede bedrijven 
veel minder kans krijgen. Waarom doet U dat?
Het schetsontwerp voor de nieuwe inrichting van de Markt is eind van het jaar klaar, 
maar waarom daar al tijd en energie ingestoken, als we nog geen start gemaakt 
hebben met de realisatie voor de extra alternatieve parkeerplaatsen voor de 
autoluwe markt? Zonder die alternatieve locatie is elke euro, die nu al in het proces 
wordt gestopt, mogelijk weggegooid geld, omdat de auto’s dan wel op de Markt 
dienen te blijven staan.
Ook blijven wij strijden voor de afschaffing van betaald parkeren en vervanging door 
gastvrije blauwe zones. Als extra stimulans om ons centrum een zetje te geven zou 
het betaald parkeren per direct afgeschaft dienen te worden. We hebben namelijk 
niets te bieden om parkeergeld te vragen. Indien het ons lukt om het centrum 
economisch sterk en bruisend te krijgen kan dan evt. weer gesproken worden over 
herinvoering van het betaald parkeren. Dan hebben we namelijk wel iets te bieden en
is het mogelijk ook rechtvaardig om daar geld voor te vragen. Het mislopen van de 
parkeeropbrengsten uit de automaten kan gedekt worden uit de niet bestemde 
reserves. Dan laten we als gemeente meteen zien dat we ook echt beseffen dat het 
2 voor 12 is met ons centrum. Uiteraard zullen horeca en winkeliers samen de 
handen ook vaker ineen moeten slaan voor consumentenacties en dat gaat ook 
gebeuren deze winter! Als iedereen een stap zet, dus ook wij als overheid met het 
direct afschaffen van betaald parkeren ten faveure van blauwe zone, ziet het er voor 
ons centrum al weer zonniger uit.

Sport is een belangrijk speerpunt van BALANS en ook het meer multifunctioneel 
gebruik maken van sportaccommodaties hoort daarbij. Helaas komt deze begroting 
niet verder dan wat vage woorden over een sportnota en is er ook geen extra geld 
uitgetrokken voor bijvoorbeeld investeringen in kunstgrasvelden. Wel willen we 
concreet nog weten waarom er PM staat bij subsidie Jeugdhuis Pius X. Heeft dat te 
maken met de leegstaande beheerderswoning, dus huurderving, en/of juridisch 
geschil? 



Onze burgers hebben recht op een veilig Boxtel en wij als overheid dienen ervoor te 
zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt van onze burgers. Het mag niet zo zijn, 
dat mensen ’s avonds maar binnen blijven en geen rondje lopen of ergens niet op 
bezoek gaan omdat ze zich niet veilig voelen op straat. Daarmee ontstaat 
eenzaamheid en wij kunnen dat gedeeltelijk wegnemen door meer inzet van 
camera’s in het openbaar gebied. Deze camera’s zouden bovendien nog ingezet 
kunnen worden om het drugsdealen op straat aan te pakken. Met als meest tastbaar 
voorbeeld voor ons als raadsleden de bankjes en parkeerplekken rondom de Vijver. 
Voor de inzet van preventief cameratoezicht hebben wij een motie voorbereid.

Ons grondbedrijf is zorgwekkend en daarmee zijn we niet uniek. Waar we wel uniek 
in zijn is, dat we niet actief genoeg adverteren met onze gronden zodat kopers weten
dat ze bij de gemeente grond kunnen kopen voor het realiseren van hun droomhuis 
en/of bedrijf. Met de wetenschap dat het terrein van Bio Merieux in kleinere kavels 
uitgegeven gaat worden, hebben we als gemeente een concurrent bij de verkoop van
bedrijfsgrond, wat vertragend kan zijn voor de verkoop van onze gronden in Vorst A 
en B. En die vertraging kunnen we financieel niet gebruiken. Onze sterke 
uitgangspositie – directe bereikbaarheid via spoor en A2 - in regionale advertenties 
wordt niet ten volle benut. Ook de gemeente Best adverteert in Boxtel met 
beschikbare bouwgrond, en dat is echt niet alleen omdat Anton van Aert hier 
vandaan komt. Wethouder Van den Broek heeft dan wel de voorzet van de digitale 
website in mogen koppen, maar er is meer voor nodig om geïnteresseerden naar 
Boxtel te halen!

Over de invoering van de decentralisaties is financieel nog niet veel uit deze 
begroting te halen. Dit terwijl de impact op onze leefgemeenschap enorm zal zijn, en 
de kracht en het verstand van Grijs moeten benutten om de negatieve gevolgen te 
beperken. We zullen er bovendien met zijn allen voor moeten waken dat onze 
zorgbehoevende medemens, maar ook zijn mantelzorgers, niet tussen wal en schip 
vallen. Opvallend is ook dat er niet vermeld is, wat we concreet gaan doen om onze 
minima te ontlasten. Ook missen we hoe we onze toenemende groep 
dementerenden gaan huisvesten in de toekomst, bijvoorbeeld nieuwe 
woonconcepten waar in De Kempen al goede ervaringen mee zijn.

Samenvattend komen wij tot de conclusie dat deze voorliggende begroting 
inhoudelijk niet helemaal aan onze wensen voldoet, te weinig concreet is om als raad
mee te sturen, niet bijdraagt aan het vertrouwen van burgers in de politiek en er een 
gigantische niet bestemde reserve is en we toch nog extra geld aan onze burgers 
vragen. Kortom deze begroting bevat veel te veel zoekplaatjes. Daarom hebben we 
enkele moties gemaakt zodat de toekomst draaglijker wordt voor onze burgers. 
Gezien de vaagheid van plannen en het  weinig concreet zijn waar het geld naar toe 
gaat hebben we nu nog geen verschuivingen van geld voorbereid. Verder hopen we 
dat onze meegegeven tips niet aan dovemans oren besteed zijn.



Motie: Preventieve inzet camera’s in het openbaar gebied

De raad bijeen in de begrotingsvergaderingen van 14 oktober 2014 en 
4 november 2014,

overwegende dat:
- Het veiligheidsgevoel van onze burgers verbeterd moet worden;
- Eenzaamheid op de loer ligt als burgers niet meer ’s avonds  “een blokje om 

durven”;
- Drugsdealen in het openbaargebied ook aangepakt moet worden;
- Politie-inzet kostbaar en gelimiteerd is bij drukke evenementen;
- Camera’s een belangrijke positieve bijdrage aan bovenstaande overwegingen 

kunnen leveren.

Verzoekt

1. Het college om dit jaar een notitie te schrijven over de juridische, technische 
en financiële mogelijkheden, met gebruikmaking van de aanwezige lokale 
kennis;

2. Deze notitie vervolgens in een beeldvormende bijeenkomst te bespreken in 
het eerste kwartaal van 2015

en gaat over tot de orde van de dag.

Boxtel,14/10/2014 en 4/11/2014

Fractie BALANS



Motie: Geld halen bij onze burgers of verlaging van  niet
bestemde reserves

De raad bijeen in de begrotingsvergaderingen van 14 oktober 2014  en 
4 november 2014,

overwegende dat:
- De gemeente vele miljoenen als niet bestemde reserves heeft;
- Er beperkte risico’s tegenover deze niet bestemde reserves staan;
- Onze burgers het geld zelf goed kunnen gebruiken;
- Er vraagtekens zijn of het moreel gezien juist is om extra te sparen in deze 

voor burgers moeilijke financiële periode;
- Er duidelijkheid moet zijn over de gewenste omvang van deze reserve voordat

het dekkingsplan 2016 besproken wordt.

Verzoekt

1. Het college dit jaar een notitie te laten schrijven over de gewenste omvang 
van de niet bestemde reserves, met inachtneming van de bestaande risico’s 
en hierbij de draagkracht van onze burgers te betrekken;

2. Deze notitie vervolgens in een beeldvormende bijeenkomst te bespreken in 
het eerste kwartaal van 2015

en gaat over tot de orde van de dag.

Boxtel, 14/10/2014 en 4/11/2014

Fractie BALANS



Motie: Grip houden op groen!

De raad bijeen in de begrotingsvergaderingen van 14 oktober 2014 en 
4 november 2014,

overwegende dat:
- De invalswegen van onze gemeente overwoekerd zijn en worden door groen;
- De invalswegen lijken op ecologische verbindingszones;
- Deze invalswegen daardoor geen visitekaartje voor onze gemeente zijn;
- De verkeersveiligheid bovendien in het gedrang komt door het gebrek aan 

overzichtelijkheid;
- We als mens de baas willen blijven over dit groen en dit niet blijkt te lukken op 

de huidige manier.

Verzoekt
1. Het college dit jaar nog een extra maaironde te laten uitvoeren zodat Boxtel er

aan de entree verkeersveilig en mooi kort groen uitziet;
2. Het college in het eerste kwartaal 2015 een beleidsvoorstel aan de raad voor 

te leggen, waarin we als gemeente baas blijven over het groen aan de 
invalswegen en ook de verkeersveiligheid in geheel Boxtel gegarandeerd blijft

en gaat over tot de orde van de dag.

Boxtel, 14/10/2014 en 4/11/2014

Fractie BALANS


