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9. Stimuleringsbudget Economie (Oordeelsvormend/1 termijn)

Initiatieven versus andere aangewezen bestedingen
BALANS juicht het toe dat het economisch aanvalsplan is opgesteld en dat er een bedrag 
van € 1 miljoen ter beschikking is gesteld (en zelfs is aangevuld met de reserve Ladonk van 
ruim 2 ton, blz. 4 van de bijlage) om de economie te stimuleren.
Een deel van dat geld is echter gereserveerd om initiatieven van ondernemers te stimuleren 
en tegemoet te komen met een bedrag.
Het andere deel wordt besteed aan zaken/aangewezen bestedingen zoals Greentech, 
waarvoor geen voorwaarden zijn opgenomen. Daarover dadelijk meer.

Toetsingscriteria
Als initiatiefnemers in aanmerking willen komen, moeten de initiatieven aan voorwaarden 
voldoen. Goed dat er een toetsingskader is, dat geeft duidelijkheid, zo zou je denken.
De vier voorwaarden/criteria zijn helder:
– Cofinanciering
– Indien mogelijk revolverend
– Duurzame versterking / vliegwieleffect
– Op korte termijn realiseerbaar

Toegekende vouchers en bijdragen vanuit het stimuleringsbudget
Wij zijn blij met de beloonde initiatieven. Zij dragen bij aan sfeer/beleving in het centrum 
en deze kunnen ook zorgen dat er meer mensen naar het centrum toe getrokken worden. 
Extra toeloop is van harte welkom! Met plezier hebben we dan ook geluisterd naar de 
gehouden enthousiaste presentaties tijdens de evaluatie van vorige week. En we hopen dat 
er meer van dergelijke initiatieven volgen.

Afgewezen verzoeken
Tijdens de evaluatieavond kwam ook een van de afwijzingen aan bod. Het verzoek van Arjen
Witteveen om gelden vrij te maken om in de decembermaand gratis te parkeren in het 
centrum, dit ter tegemoetkoming aan de winkeliers vanwege de overlast van de laatste 
maanden (bestratingswerkzaamheden).
Reden van afwijzing: parkeren tussen Kerst en Nieuwjaar is elk jaar sowieso gratis. Én er lag
er al een initiatief voor blauwe zone parkeren waar positief over besloten is (er worden 
immers plannen gemaakt voor het centrum). Bovendien werd vorige week ineens door de 
wethouder verteld dat ook de begroting ontbrak. Hierop reageerde de heer Witteveen 
meteen dat dit achteraf, na afwijzing, pas mondeling vermeld is. In de beslissingsbrief 
worden dus twee nieuwe argumenten opgevoerd, maar wordt met geen woord gerept over 
het ontbreken van een begroting.
Dit verzoek voldoet aan de opgestelde criteria, maar wordt op basis van andere gronden 
afgewezen. Daar hebben wij moeite mee en dat is vorige week ook aangegeven. Je kunt de 
regels niet aanpassen tijdens het spel.

Om een goed beeld te vormen heeft BALANS vervolgens alle beslissingsbrieven 
opgevraagd, welke verstuurd zijn aan de aanvragers van een subsidie vanuit het 
economisch budget. 
Tot onze verbazing zijn er in eerste instantie 6 van de 40 brieven teruggevonden. Het moet 
toch niet gekker worden. Dat het zoeken naar de beslissingsbrieven zoveel tijd kost is 
vreemd en opmerkelijk, want het gaat toch om serieus geld. De aangeboden service om het 
op papier af te geven omdat vandaag het computersysteem plat lag en mailen niet mogelijk 
was, waarderen we wel enorm. 



Tijdens de evaluatieavond kwam – in aanvulling op het gemeentelijk persbericht – ook aan 
bod dat de belangenorganisaties zoals bijvoobeeld SPIN (Ladonk), Selissen, 
Oosterhof, OCB  niet actief uitgenodigd waren voor de evaluatiebijeenkomst, dit terwijl het 
toch interessant is om van hen te vernemen waarom bijvoobeeld SPIN en individuele leden 
van hen geen aanvragen gedaan hebben en al deze organisaties ook afwezig waren die 
avond.
Waarom zijn zij niet actief uitgenodigd wethouder? Zij horen erbij. Echt jammer, want op 
deze manier is er geen sprake van een volwaardige evaluatie.
Geen volwaardige evaluatie vindt BALANS een gemiste kans. Natuurlijk, er zijn alleen maar 
positieve reacties als er bedragen toegekend worden, want wie is er tegen als je iets krijgt? 
Ik hoorde in de wandelgangen de vergelijking maken met sinterklaas en dat kan ik degenen 
niet kwalijk nemen.

Mandatering door college voor akkoord bevinden van plannen tot € 100.000,=
Vorige week werd ontkend dat Wethouder Van den Broek tot 1 ton gemandateerd is om te 
besluiten, dat zou een fout op de website zijn. Echter hebben wij destijds vanuit de 
wethouder zelf rechtstreeks de regeling met de vermelde bevoegdheid ontvangen en 
bovendien heeft de wethouder bij de begrotingsbehandeling in 2015 zelf ook toegegeven, in 
overleg met de ambtelijke werkgroep/beoordelingscommissie, als voorzitter bevoegd te zijn 
tot uitgaven van 1 ton. Bovendien zit de aangehaalde memo van jan 2015 gewoon bij de 
openbare stukken.We constateren dus tegenstrijdige mondelinge verhalen, maar wij gaan af 
op de openbare stukken en de feiten. Deze twijfel werkt niet echt positief op objectieve 
uitvoering in dit subsidieverhaal.

Extra ton
Volgens de media-uitingen van het college gaat het steeds over 1 miljoen voor economie, 
maar het kleinste deel van die miljoen is daadwerkelijk echt beschikbaar om via 
ondernemersprojecten en plannen beschikbaar te stellen.
Door o.a. 4 ton aan Greentech, Branding Boxtel en ander hobby’s bij te dragen, wordt het 
budget snel minder.
En opvallend genoeg hoeven die niet te voldoen aan de criteria, want Greentech is echt niet 
op korte termijn realiseerbaar.
Bij de toekenning van €10.000,= voor Slowlands is vermeld als aanvullende motivatie: dient 
uit te groeien naar een structureel evenement geworteld in Boxtel?!
Door buraps en dekkingsplannen heeft de raad deze grote bedragen reeds geaccordeeld; 
BALANS heeft bij al die besluiten als enige partij niet ingestemd met dusdanige grote 
bedragen voor die betreffende activiteiten als dekking uit de 1 miljoen!

Vooruitlopend op het voorstel om een extra ton beschikbaar te stellen, daar kunnen we ons 
in vinden. Stimulering van de economie juichen wij toe. Onder 1 voorwaarde: Mits besteed 
aan initiatieven met de afgesproken criteria!
Waar het BALANS om gaat is dat er objectief beoordeeld wordt.
Niet alleen door wethouder Van den Broek, maar door het college.
En dat alle initiatieven gelijk behandeld worden, op basis van dezelfde voorwaarden!


