
 

 

Inbreng 1e Burap, raadsavond 7 juli 2020 

Als het college trots is over de jaarrekening 2019, dan is er sprake van 

bedrijfsblindheid! Dank voor het beantwoorden van onze technische vragen. Ik zeg 

dit cynisch want we krijgen de antwoorden veel te laat en bovendien worden geen 

antwoorden op de gestelde vragen nagegeven. Waarom is dan ook onze vraag? 

 

Besluit inzake PHS kunnen we niet mee instemmen.Het maatregelenpakket biedt 

voor Boxtel onvoldoende oplossend vermogen, daarnaast wordt ons nu om bijramen 

gevraagd. En we hebben ons steeds in allerlei bochten gewrongen om binnen het 

afgesproken budget te blijven, en helaas dus niet te kiezen voor de beste oplossing 

voor Boxtel. Dat is al gewoon een verkeerde keuze. Daardoor is het draagvlak van 

de uitwerking van het maatregelenpakket weggevloeid. En voor BALANS is de maat 

vol. We zitten financieel al aan de grond, en over meerkosten dient steeds opnieuw 

overeenstemming bereikt te worden. Voor onze contractpartners is dit -gezien hun 

portemonnee- een appeltje eitje, maar Boxtel is arm. De vertragingskosten die er nu 

al zijn, 2,2 mln. , zullen nog verder oplopen. We moeten stoppen met de uitwerking 

van de PHS-deal, het gereserveerde geld in de begroting benutten om ons sociale 

gezicht op termijn te kunnen behouden. En ProRail, het rijk en de provincie komen in 

het kader van Boxtel-Meteren weer bij ons langs om een deal te sluiten. Nu kunnen 

we stoppen met de deal, en duidelijk maken dat we niet langer uitgeknepen willen 

worden en stoppen met  een slechte deal verder binnen budget te verschralen. 

 

De provincie heeft eerder zijn zorgen geuit over het realiseren van allerlei 

taakstellende bezuinigingen en dat blijkt niet onterecht te zijn als we deze Burap 

lezen. Het spreekwoord: “Veel beloven en weinig geven doet slechts de zotten in 

vreugde leven” is van toepassing echter Boxtel en haar burgers zijn geen zotten! 

 

Er is 285000 voor een uitvoeringsprogramma geluid, met deze Burap schuiven we 

dat naar voren naar 2024. Ons lijkt het beter om dat geld nu in te zetten op de 

plekken waar nu geluidsoverlast ervaren wordt én op plekken waar straks a.g.v. 

Boxtel-Meteren geluidsoverlast komt. Wat vindt het college van die gedachten? 

 

De subsidiestaat 2020 leert ons dat er onvoldoende dekking is voor de genoemde 

subsidies en ook dat er flinke bedragen bij enkele instellingen staan. Deze 

subsidiestaat moet in het kader van de kerntakendiscussie niet vergeten worden en 

BALANS ziet graag dat er een meetbaar resultaat verbonden worden aan het 

beschikbaar stellen van een subsidie. 

 

Ook leert deze Burap ons dat de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden veel te 

optimistisch ingeschat is, en er nu zelfs 25 meer zijn dan begroot; een nadeel van 

385000. Eerder pronkte u dat het aantal uitkeringsgerechtigden omlaag ging; 

hoogmoed voor de val! Wat gaat u hieraan doen? 

 

Leerlingenvervoer stijgt met 140000 en u hoopt door meer leerlingen in een busje te 

plaatsen en gezamenlijkmet Gestel aan te besteden dit weer in te verdienen. Hoe 

reëel  is die inschatting? En is deze doelgroep niet te kwetsbaar om hun vaste ritmes 

overboord te gooien met alle gevolgen van dien? 



 

 

 

Verkoop onroerend goed bestaat slechts uit verkoop van wat reststroken lezen we in 

uw antwoord op onze technische vragen, waarbij uw hoopvol vertelt over de verkoop 

van de villa Phaff dit jaar nog; hoe hoog is die getaxeerd? 

 

De egalisatiereserve ICT wordt ingezet voor de nieuw te vormen  

egalisatiereserve loonkostenontwikkeling/ We snappen de noodzaak maar zetten wel 

vraagtekens bij de dekking; mag iets wat voor ICT gelabeld is zo ingezet worden en 

waar was de egalisatiereserve ICT oorspronkelijk voor bedoeld? En gaan we dat met 

dit besluit dus niet meer doen en komt onze ICT continuïteit daarmee in de toekomst 

in gevaar? Daarnaast vragen we ons af waarom u dhr. Broos en De Boer extern 

inhuurt middels uurtje factuurtje en hoe bewaakt u dat er niet weer een duur extern 

rapport opgeleverd wordt wat onder in de la verdwijnt? 

 

Wachtgeld voor 1 wethouder is 190000 en u stelt dat 2 wethouders nog niet beslist 

hebben of ze door gaan; maar ik denk niet dat dat aan hen licht maar aan de 

stemmers  op 18 november as. Waarom neemt u het bedrag voor de andere 2 

wethouders niet op en noemt u geen richtbedrag? 

 

Positief is dat we voor 10 mln een hele lage leningrente hebben bedongen; maakt 

dat dat het verantwoord is om de interne rekenrente te verlagen? 

Ook de kosten van de nieuwbouw van de Michaelschool vielen lager uit dan begroot; 

een kleine meevaller voelt wel lekker! 

 

Doordat we in 2019 veel te weinig woningen hebben gebouwd, kost ons dat 79000, 

middels een lagere ozb opbrengst. Uiteraard hebben we de geprognotiseerde leges 

voor de vergunningen dan ook niet gehaald. Niet bouwen kost ons keer op keer geld; 

jammer dat dit college de focus niet op woningbouw heeft liggen, maar liever 

probeert te scoren op duurzaamheid ed. 

 

Met betrekking tot de investeringen valt ons op dat kruising Fellenoord nog steeds in 

de boeken staat. De investering wordt opgeschoven maar het college kan die naar 

voren halen; maar we willen die afsluiting helemaal niet en de meerderheid van de 

raad is ook niet overtuigd van de toegevoegde waarde van de afsluiting van de 

Fellenoord. Stop met dit project, belast er de buurt niet mee, en ons als raad ook 

niet meer! 

 

Tot slot voorzitter lezen we, en dat is begrijpelijk dat we de gevolgen van de 

herindeling Haaren, Esch komt bij Boxtel, niet verwerkt zijn. Maar als we zien hoe 

dat er met de Willibrordus basisschool gesold wordt mijn Haaren, vrezen wij dat wij 

als Boxtel daar over zullen moeten gaan besluiten, zonder dat er euro’s voor 

meekomen. 

Heeft u inzicht in het besluit wat de provincie gaat nemen over de extra 7 ton voor 

de herinrichting van de Leunisdijk en wanneer verwacht u dat besluit? 

 

Tot zover. 

 


