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Twee weken geleden een uitgebreid totaaloverzicht gekregen tijdens de 
beeldvormende bijeenkomst.
Daaruit bleek 80 procent wettelijk verplichte taken, locaal geen invloed.
BALANS is blij dat in Boxtel bij het keuze en het pluspakket  veel aandacht blijft voor 
de relatie gezondheid met bewegen (sporten), ingestoken wordt op preventie en dat 
Boxtel deel blijft nemen aan het regionaal alcoholproject.
Het is ook onze wens dat deze programma’s voortgang vinden 

Vanavond mogen wij onze wensen en bedenkingen kenbaar maken maar ik mis bij 
de stukken een concept zienswijze van het college, zoals wel bij ODBN.
Deze gaat u mondeling inbrengen tijdens de vergadering van het AB van de GGD, is 
ons meegedeeld bij navraag.
Hoe weten wij wat u in gaat brengen?
Welke richting denkt u in?

Wat de uiteindelijke frictiekosten zijn voor de afbouw logopedie (pm geraamd) werd 
vaag over gedaan tijdens de beeldvormende bijeenkomst.
Bij technisch navragen blijkt het om een bedrag te gaan van ruim 8 ton wat gedekt 
wordt uit een nieuw te vormen voorziening die weer gevormd wordt uit de algemene 
reserve.
Niet echt helder, al die potjes. BALANS heeft  dan ook graag een overzicht van alle 
Bestemmingsreserves en fondsen (dit hebben wij technisch ook opgevraagd maar tot
op heden niet ontvangen.)
Bij de volgende voorjaarsnota graag een gemakkelijk leesbaar all-in overzicht, dit zal 
zeer zeker ook verhelderend werken bij het lezen van de begroting. 

Er wordt ons gevraagd om een positieve zienswijze te geven mbt to scenario 3, 
versoberen en versterken.
BALANS is best genegen een positieve zienswijze te geven, maar zien graag dat de 
PH onze opmerkingen meeneemt  in zijn zienswijze. 
Kunt u ons dit toezeggen ?

Kunt u ons ook toezeggen dat u voortaan, als de raad zijn wensen en bedenkingen 
mag geven op een stuk, er een concept zienswijze bij de stukken zit?


