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9.  Financiële verordening 2016 en nieuwe indeling Programmabegroting 
 
Dank aan de raadswerkgroep Harmonisatie en verbetering programmabegroting. 
 
Een 3-tal punten kort aanstippen: 
 
1. De procedure voor de behandeling van de Kadernota is niet eensluidend. 
Deze wordt in Boxtel besproken in maart en in Gestel in mei. Harmonisering van 
deze momenten lijkt op dit moment nog even te ver. Wij blijven er voorstander van 
om de kadernota in maart te behandelen. 
 
2. Afspraak In Boxtel is dat afwijkingen groter dan 10 mille in de burap aan de 
orde komen. Wat BALANS betreft mag dit bedrag best hoger zijn en bijvoorbeeld 
ophogen tot 25 mille en meer. 
 
3. Bij aan- en verkoop is het college bevoegd tot 1 miljoen, terwijl dat bedrag in 
Gestel aanzienlijk lager ligt.  
Vraag: Is er tijdens de besprekingen gepoogd een gulle middenweg te vinden tussen 
de ton en de 1 miljoen, aangezien de voorgestelde verlaging de slagkracht kan 
remmen van het college? 
 
BALANS kan instemmen met het voorstel. 
 
 
10. Ontwerpbegroting Gemeenschappelijke Regeling Boxtel – Sint 

Michielsgestel 
 
Uit de gepresenteerde en vorige week toegelichte plannen spreekt ambitie. Dat doet 
BALANS goed.  
Jammer was het dan ook om daar te horen, dat de nieuwe functies en het 
generatiepact eerst 1 april operationeel zijn. Dit verhoogt de druk op de ambtelijke 
organisatie. 
 
Onze fractie wil met het indienen van een motie aan jonge, ambitieuze en 
deskundige medewerkers binnen hun huidige werkkring ontwikkelingskansen blijven 
bieden.   
 
Motie: Voldoende ontwikkelingskansen voor jonge ambitieuze medewerkers 
  
Tijdens de behandeling ruim een maand geleden in deze raad van de 2e burap 
hebben wij met name gepleit voor te behalen ICT-efficiency voordelen bij de 
aanstaande samenwerking met Gestel. De voorzitter kon hierin volledig meegaan. 
Wij stonden dan ook perplex dat wij een week later in De Volkskrant onder de kop 
"Gemeenten: baas over eigen ICT" lazen, dat Eindhoven, Woerden en Boxtel hun 
ICT onder gingen brengen in een nog op te richten coöperatie! 



 
Compleet nieuw, waarover met geen woord met deze raad was gecommuniceerd - 
tussen haakjes: actieve informatieplicht -  en in dit voorstel geen letter aan wordt 
geweid! Ongelofelijk. Waarmee zijn we bezig! Dit vraagt tenminste om uiteg. 
 
Bij de ICT begroting 2016-2019 draait het telkenjare om bedragen rond de 1,950 
miljoen. Nul komma nul voordeel!  
 
Door de baangaranties t/m 2017 is het volgens BALANS bijna schier onmogelijk om 
aan de oplopende efficiencytaakstelling tot 9% in 2019 te voldoen. BALANS behoudt 
haar reserves en is er niet gerust op,  
 
 
 
13. Wijziging van de APV; harmonisatie met Sint Michielsgestel 
Onze motie eerder dit jaar tot verdere deregulering haalde het niet. De  voorzitter 
stelde destijds, dat hij reeds oriënterend met een onderzoek bezig was. 
Onze fractie wil daarom graag weten, wat hiervan op dit moment de concrete 
resultaten zijn. 
 
In Gestel is het kapbeleid teruggebracht tot een zogenaamde "negatieve lijst".. 
Dit spreekt ons erg aan. Voor de burger duidelijk, past volledig binnen de 
deregulerings-gedachte en bespaart aanzienlijke kosten (o.a. publicaties), manuren 
en levert een aanzienlijke bijdrage op om de 9% taakstelling - waarover eerder 
vanavond is gesproken - te realiseren. 
Nu, á la minute tijd investeren in het opstellen van een waardevolle bomenlijst en 
geen tijd meer besteden in een eindeloze opsomming van pro en contra, mitsen en 
maren....! 
 
Het is ons bekend, dat als regels worden gewijzigd c.q. afgeschaft dit gewenning 
vraagt van de burger. 
Met het oog op het naderende carnaval willen we de burgemeester verzoeken om 
pro actief, extra alert te zijn op overlast door geluidswagens die in deze tijd 
rondrijden. 
Wij gunnen deze jongeren zeker hun plezier, maar denken daarbij ook aan bijv.de 
ouders met jonge kinderen, die dit minder zullen waarderen. 
Wij vragen u dus om de balans tussen het plezier en de mogelijke overlast goed te 
bewaken.  
  


