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Raadsvergadering 10 februari 2015

Ambtelijke fusie Boxtel - Sint Michielsgestel

Het raadsvoorstel is een logische vervolgstap op het gelopen voortraject.
Wat ruim anderhalf jaar geleden met zijn zessen begon, eindigt vooralsnog met twee.
Precies voldoende om te gaan samenwonen. De sfeer tijdens de gevoerde 
besprekingen geeft ons een goed gevoel.

In september is hierover in deze raadzaal een beeldvormende raadsbijeenkomst 
geweest. Door inwoners, bedrijven en instellingen werden toen diverse vragen 
gesteld. Alleszins begrijpelijk, want een ambtelijke fusie wordt in zijn algemeenheid 
toch beschouwd als een opmaat - zonder tijdschema - naar een bestuurlijke.

De Ondernemingsraad heeft - met mitsen en maren en onder gedane toezeggingen 
en voorwaarden door uw college - tenslotte positief geadviseerd. Uiteindelijk wordt 
de formatiereductie via de natuurlijke wegen van uitstroom op grond van leeftijd of 
mobiliteit en het niet per definitie invullen van ontstane vacature ruimte gerealiseerd.

In het voorstel is opgenomen (blz. 8), dat de economie een belangrijke factor blijft, 
waarbij de focus ligt op 't gebied van agro-food, metaal, transport en bomenteelt.
Vooral dat laatste - het benoemen van de bomenteelt - doet BALANS goed. 
Daar waar eerst  de "boomteelt" in het door de Raad van State vernietigde 
bestemmingsplan Buitengebied 2006 werd uitgeroeid, staat nu - volkomen terecht - 
de boomteelt in een positief zonlicht. Prima, akkoord met deze woorden. Nu de 
daden nog! 

Anno 2015 wordt er terecht gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte
dienstverlening, digitaal waar kan en persoonlijk waar nodig. Dat laatste - persoonlijk 
waar nodig - willen wij benadrukken, omdat ons de laatste weken hierover bij de 
wijziging van de huishoudelijke hulp en daarbij behorende papierwinkel, nogal wat 
signalen, kanttekeningen en opmerkingen hebben bereikt.

Een deel van het gemeentehuis - bovenverdieping? -  komt leeg te staan (blz. 44), 
met als gevolg mogelijke huurinkomsten. Wij nemen aan, dat met deze toekomstige 
mogelijkheid, rekening wordt gehouden met de aanstaande centrumplannen, die 
"overmorgen"op ons bord komen.

Onder "Financiën" is in het raadsvoorstel opgenomen, dat "als gevolg van de 
samenwerking vanaf 2020 een structureel voordeel wordt gerealiseerd van 8 ton per 
jaar". Door het college wordt voorgesteld om deze t.z.t. o.a. te besteden aan "Boxtel 
duurzame campus, annex Greentech en de energietransitie".
 
BALANS blijft hierbij met beide benen op de grond staan en wil niet op voorhand 5 
jaar poffen. Wij volgen daarbij de meest betrouwbare boekhoudmethode: eerst 
daadwerkelijk "binnen hebben" en dan pas inzetten. Dit kan o.i. enkel t.z.t. gebeuren 
op basis van "een integrale afweging van alle gemeentelijke beleidsvelden". 



Op dit moment hierover een besluit nemen , zoals op blz. 6 van het voorstel wordt 
gesteld, is voor onze fractie echt 5 jaar te vroeg. 

Voor de nieuwe werkorganisatie dient er nog een sociaal plan te worden vastgesteld.
Onze fractie vraagt zich af, of de gemeenteraad hiervoor ook nog in beeld komt. 
Dit is met name van belang voor de mogelijk hieruit voortvloeiende financiële 
consequenties. Onze fractie doelt hierbij met name op de vrije recente regeling 
Omgevings Dienst Brabant Noord, waarbij de deelnemende gemeenten worden 
geconfronteerd met "goud gerande" regelingen, waarover ook in deze raad zich 
meerdere fracties minder lovend hebben uitgesproken. Onze fractie is benieuwd naar
het antwoord hierop van de portefeuillehouder.

Tot slot geeft onze fractie als suggestie mee, dat het een goede zaak zou zijn, als de 
raad  betrokken wordt bij het vervolg, middels een eventuele afvaardiging - te 
benoemen bij raadsbesluit - en als zodanig kan dienen als klankbordgroep voor het 
college. 
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