
p/a Luissel 9
5282 JD Boxtel

Raad 28 juni 2016

Programmajaarverslag 2015

Algemeen
Onze dank voor de accountants en ambtelijke medewerkers voor het beantwoorden 
van onze (technische) vragen.
BALANS betreurt het, dat de 1e bestuursrapportage 2016 de raad wederom nog niet 
heeft bereikt. 
In samenhang met de voorliggende cijfers van 2015 heb je als raad dan een goed 
inzicht in de gemeentelijke financiële keuken. Jammer. Dit is bovendien ook niet 
bevorderlijk voor de door het college gepropageerde transparantie.

Consistent beleid
Het jaarverslag 2015 is als het ware een kopie van dat van 2014.
Dit college is begonnen om in beide jaren elk jaar 5 miljoen op de reserves in te 
teren, we gaan terug van 30 naar 20 miljoen, è  n ook in beide jaren wordt 2/3e van de
investeringskredieten overgeboekt naar het volgende jaar. 
Daarvoor nu te wijzen op "externe omstandigheden en beperking in personele 
capaciteit" vinden wij zwak. Bovendien vragen wij ons af op welke externe 
omstandigheden  wordt gedoeld en waarom wij als raad daarover niet eerder 
geïnformeerd zijn? 
Als het opmaken van de reserves onder dit college in hetzelfde tempo doorgaat, 
komen we uit op 10 miljoen met als resultaat dat het volgende college bij de 
provincie op het matje moet komen.   

Ook krijgt de burger - door 2/3e niet uit te voeren - jaarlijks een te hoge OZB - 
rekening gepresenteerd en dat kan BALANS aan niemand uitleggen.
Iets - waarvoor wordt betaald - moet immers geleverd worden! 

Inhoudelijk
Ook vorig jaar bevatte de accountantscontrole weinig vleiende woorden over het 
aanbestedingsbeleid. Van de beloofde beterschap is weinig tot niets terecht 
gekomen en... overmorgen is het 1 juli en dan moeten de regels toch aangepast zijn!
Dat zelfde geldt voor de grondexploitaties v.w.b. de Spoorzone en Vorst B.
Een kat in het nauw maakt rare sprongen, gezien de recente bestuurlijke 
manoeuvres met de Spoorzone. 
Inmiddels staat de gemeente voor 9 miljoen aan de lat voor Vorst B. Mocht op korte 
termijn de provinciale lucht niet opklaren, dan wordt het echt Leiden in last.

Verbeteren toegankelijkheid voorzieningen
Bij behandeling van de kadernota 2017 in maart is unaniem onze motie aangenomen
om met voorrang extra budget voor de komende jaren beschikbaar te stellen om het 
achterstallig onderhoud aan trottoirs in Liempde aan te pakken. Hiermee kan nog dit 
jaar worden begonnen, nu er ook nog geld beschikbaar blijkt te zijn uit de 
jaarrekening 2016. Een maatschappelijk breed gedragen probleem kan dus "morgen"
worden aangepakt!



Als immers gewacht wordt tot de begrotingsbehandeling, gebeurt er pas iets op z'n 
vroegst in 2017. Dit kunnen we onze inwoners die op een rollator en/of een 
scootmobiel zijn aangewezen niet meer aandoen.

BALANS wil vooral daarom al dit jaar beginnen met de verbeteringen en voelt zich 
daarin gesterkt door de recent uitgesproken steun voor het aanpakken van 
verbeteringen van "de begaanbaarheid NU" door C95. 
  
Na plussen en minnen wordt door het college voorgesteld om het vrij besteedbaar 
resultaat ad € 1.454.650 toe te voegen aan de Algemene reserve.
BALANS heeft hoog in het vaandel staan "geen woorden maar daden". Er wordt al 
meer dan 10 jaar over gepraat,. BALANS vindt dat nu het moment is aangebroken 
dat er echt iets moet gebeuren, of te wel "boter bij de vis"!

Middels een amendement stellen wij voor om van het eerder genoemde vrij 
besteedbaar bedrag € 454.650 te bestemmen voor verbetering van de 
toegankelijkheid.
 

Amendement voorlezen.

BALANS laat zich hierbij ook leiden door de woorden van de portefeuillehouder 
financiën: "Voor goede plannen is geld 't probleem niet"!

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen
Erica Vos
Wim van der Zanden
Willy van Zuijlen, woordvoerder



Jaarverslag 2015

Amendement

Verbetering toegankelijkheid voorzieningen

De raad van de gemeente Boxtel bijeen in haar vergadering van 28 juni 2016;

overwegende dat:

- de begaanbaarheid van routes voor mindervalide en voetgangers naar 
belangrijke voorzieningen en openbare gebouwen in de kernen van Boxtel,
Lennisheuvel en Liempde te wensen overlaat;

- een inhaalslag, door het uitvoeren van achterstallig onderhoud,
 maatschappelijk gezien noodzaak is en geen dag langer uitstel duldt;

 - budget hiervoor binnen bestaande bronnen aanwezig is;

b e s l u i t :

1. als aanzet voor de uitvoering van achterstallig onderhoud aan trottoirs c.q. 
bermverhardingen een bedrag van € 454.650 ten laste van het vrij

 besteedbaar bedrag ad € 1.454.650 beschikbaar te stellen;

2. het bedrag, genoemd onder 1, in mindering te brengen op het vrij
besteedbaar bedrag ad € 1.454.650;

3. tot vaststelling van de betreffende begrotingswijziging

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen
Erica Vos
Wim van der Zanden
Willy van Zuijlen, woordvoerder


