Raadsvergadering 19 maart 2019
Kadernota 2020-2023
Het idee van de beeldvormende avond op 12 februari was prima. Iedere partij
heeft input kunnen leveren. Echter, de aanwezigheid van te veel ambtenaren
kost een vermogen. Dat weten we allemaal. Daarom de voorkeur voor een kleine
effectieve setting.
Onze fractie heeft gepleit voor o.a. de volgende aandachtspunten:
Woningbouwplannen tot uitvoering brengen:
In het beleidsprogramma staan tal van bouwplannen in de ideeënfase. Breng de
plannen tot uitvoering. Er is immers een schrijnend tekort. Daarom is voor ons
absoluut niet duidelijk waarom de ontwikkeling van De Oksel nu al als bonus
wordt gezien. Bovendien pleiten we ervoor - zoals tijdens het vragenhalfuurtje is
gezegd -, dat het opstellen van de gebiedsvisie voor De Oksel samen met de
omgeving gebeurt.
BALANS vindt het cruciaal dat meer focus gelegd wordt op actieve lobby naar de
Provincie: aandacht voor mogelijkheden i.h.k.v. Ruimte-voor-ruimteconstructies. Vraag die we daarbij hebben is hoe ver het staat met de
ontwikkeling van de woningbouw Roderweg-Hamsestraat?
Probeer beleidsruimte en financiële middelen los te krijgen bij de Provincie, want
beide zijn keihard nodig om hier stenen te gaan stapelen en niet slechts erover
te praten.
Bedrijventerreinen:
Aandacht voor voldoende bedrijfsgronden voor met name lokale ondernemers
en ontwikkel vraaggericht! Een uitbreidingswens is bekend, maar nu moet er
doorgepakt worden. Ruimte voor uitbreiding bedrijventerreinen moet regionaal
geregeld worden, dus ook hier geldt: actief lobbyen en een locatie van
voldoende omvang opnemen in de structuurvisie van de Provincie! Hoe ver staat
u daarmee en welke locatie voor de uitbreiding heeft u op het oog?
Jeugdzorg:
Het is belangrijk dat kinderen lokaal terecht kunnen voor begeleiding. Dus
lokaal aanbesteden, zowel in de jeugdzorg als in de uitvoering van
werkzaamheden (jeugdhulp/openhouseconstructie). We houden ons hart vast in
deze als we denken aan de La Salle. In het raadsvoorstel van onlangs is gezegd
dat we de risico’s van de La Salle met z’n allen delen. Nu staat er iets anders
(wij houden rekening met financiele risico’s vanwege de vestiging van de La
Salle). Graag een toelichting van de wethouder.
Subsidiegelden Brede Scholen:
Er dient niet zomaar gekozen te worden voor verstrekking van subsidiegeld aan
de Brede Scholen. Het beeld van een voorkeurspositie is reeds aanwezig Er zijn
onduidelijkheden over de hoogte en de wijze waarop deze gelden worden
verstrekt. Ook andere personen en/of organisaties kunnen het gewenste leveren.
We pleiten voor meer transparantie op deze toekenning.

Boxtel Energie Neutraal 2030:
Zorg ervoor dat dit streven niet tot armoede leidt in Boxtel. Pragmatisch beleid
dat betaalbaar is en dat serieus kijkt naar kosten en baten, biedt ons inziens
meer soelaas dan het aandringen op groene ambities.
Meewerkend Boxtel:
Een goed bereikbare gemeente: communicatieverbetering van
dienstverlening, bewoners duidelijk en tijdig informeren, zodat ze weten waar ze
terecht kunnen. De aanpassing van de website juichen wij toe.
Infrastructuur:
BALANS pleit voor een heroverweging van het genomen PHS-besluit. Het
wordt steeds duidelijker dat er meer problemen – waar we geen oplossing voor
hebben - blijven bijkomen, zowel ruimtelijk als financieel.
U zegt in uw akkoord dat we in een dynamische tijd leven, waarin bijschaving
soms nodig is. Dit PHS-besluit vraagt om een bijstelling. We kunnen een
voorbeeld nemen aan Vught en Haaren, die na constatering van te veel nieuwe
problemen na een genomen besluit over infra, het gesprek openen met partners
voor een andere koers en extra geld. En dat is gelukt. Boxtel moet dat ook doen
en niet de ogen sluiten voor desastreuze gevolgen van de gemaakte keuze!
We hebben de wethouder dan ook dringend geadviseerd een afspraak te maken
met Gedeputeerde Van de Maat, samen met hem op te trekken om extra rijksen provinciaals geld los te peuteren voor Boxtel.
In uw beleidsakkoord lazen we: ‘Samen met de Provincie inzetten op ontsluiting
via een oostelijke parallelweg’. Daar kunnen we ons in vinden maar het
ontbreekt in deze Kadernota, vraag aan de wethouder waarom.
Ten aanzien van Rotonde Boseind pleiten wij voor een weloverwogen en
gedragen besluit; wat heeft uw gesprek gisteren met RKO opgeleverd en gaat u
verder met uw voorkeursvariant?
Financieel beleid:
Keuzes maken, prioriteiten stellen. Kortom, de tering naar de nering zetten.
Ambities zijn prima, maar laten we realistisch blijven. Alle wensen zijn niet
uitvoerbaar, dat is duidelijk.
Onze financiële positie is niet rooskleurig en vraagt om een kritische aanpak.
Die zorgen hebben we uitgesproken en dringend geadviseerd keuzes te maken,
vóórdat deze kadernota behandeld zou worden.
Op deze manier voeren we de discussie niet. Waarom is deze scenariodiscussie
niet voorgelegd aan de raad?
Kortom, wij leggen de nadruk op het maken van duidelijke (financiële)
keuzes! Waarbij we minder visies opstellen, maar meer beleid maken!

