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Dekkingsplan 2017/2020

Als vervolg op de kadernota 2017/2020 ligt nu het dekkingsplan op ons bord.
Overzichtelijkheidshalve is zoveel als mogelijk de volgorde van uw notitie 
aangehouden.

Onder hoofdstuk 6 "gewenst nieuw beleid", onderdeel "budgettair neutraal" zijn wij 
geschrokken van de vele PM-posten. Dit kan volgens ons voor het college wel 
wenselijk zijn, maar hierover heeft de raad zich nog nimmer uitgesproken, laat staan 
een opening geboden. Plannen hiervoor ontbreken, althans zijn ons als raadsfractie 
niet bekend. U begrijpt dat uw handelwijze een zware hypotheek legt op onze 
inbreng.

In dit dekkingsplan wordt gememoreerd aan het door de raad aangenomen 
amendement "Boxtel Bicycle" en de aangenomen moties "inhaalslag trottoirs 
centrum Liempde" en het nieuwe subsidiebeleid om specifieke aandacht voor "de 
kwetsbare doelgroep jongeren".

Jeugd
De integratie uitkering Sociaal Domein, onderdeel Jeugd, wordt met ingang van het 
komend jaar verminderd met structureel 1 miljoen. 
Dit baart ons zorgen, doch bij BALANS staat voorop dat de Jeugd van veranderde 
aanpak niet de dupe mag worden.
Tijdens de beeldvormende bijeenkomst vorige week  werd gesteld, dat dit wordt 
gecompenseerd met uitkeringen uit het gemeentefonds en alles budget neutraal 
verloopt. BALANS houdt u aan deze uitleg.

Koevoortseweg
De rechterlijke uitspraak - nalatigheid - Koevoortseweg met de juridische 
ondersteuning heeft de gemeente bijna 120 mille gekost. Omdat de gemeente 
aansprakelijk is gesteld kan het dossier nog niet worden gesloten. BALANS verwacht
van het college - meer dan tot op heden - optimale transparantie en actieve 
informatie omtrent de voortgang.

Subsidie Contour de Twern
De gemeente heeft positief besloten op een verzoek van CdT voor aanvullend 
subsidie om meer taken voor de gemeente te kunnen uitvoeren.
De dekking hiervoor komt uit ontvangen COA-middelen van het rijk voor begeleiding 
van asielzoekers  en uit minder uitgaven voor de zakelijk leider van B-town die - wel 
opvallend - al midden vorig jaar is vertrokken.
Conclusie: een moderne vorm van financiering die BALANS eerder niet in de 
schoolboeken is tegengekomen!

Onze aangenomen motie op 29 maart Achterstallig onderhoud trottoirs Liempde  



krijgt in uw notitie vertaling met de zin: Het beter begaanbaar maken van de trottoirs 
hopen we te kunnen aanpakken met eigen personeel.
Hartelijk dank voor de goede voornemens, maar toch enkele kanttekeningen:
- Waar blijft het vervolg op de toezegging van de wethouder dat de 
 inventarisatie en plan van aanpak wordt toegezonden?
- Vraag: kost uitvoering in eigen beheer "niets"?
- Blijft er nu ander werk liggen, bijv. prioriteit nummer één?
- Is sprake van overcapaciteit?
- Waarom is dit niet eerder aangepakt, want het staat al jaren op de agenda?

Wijkmakelaars
Mogelijk zijn wij ietsje te vroeg met voorlopige conclusies, maar volgens ons tot nu 
toe niet echt een flitsende start. Zorgen voor een adequate uitrusting vinden wij 
prima.

Inhuur derden voor onderzoek naar woningbouwlocaties
Om dit vlot te trekken is externe inhuur nodig voor een periode van 3 jaar.
Is onze conclusie juist, dat dit muurvast zit?
Onze herhaaldelijke verzoeken en aansporingen sorteren dus toch - wel veel te laat -
effect! Dat dit op termijn gevolgen heeft voor onze sociaal huurwoning 
woningzoekenden met nog langere wachttijden is hiervan het onvermijdelijke gevolg. 

Vorst B
- nog steeds geen vastgesteld bestemmingsplan. Onze accountants hebben hierop
  vorige maand bij de toelichting op de Jaarrekening 2015 uitdrukkelijk op gewezen.
- blijkens uw informatie is op 30 juni tijdens het ambtelijk overleg met de provincie 
  en regiogemeenten geen knoop doorgehakt. 
Vraag: Waarom is er geen besluit genomen: omdat de gemeente Boxtel zelf Vorst B 
niet meer wil ontwikkelen conform de wens van C95 of omdat de provincie het thema
Greentech niet des Boxtels vindt?

Binnendommeltjes
Jammer dat bij de Binnendommeltjes de volksgezondheid (stilstaand water, hoge 
temperaturen) en het ruimtelijk beslag (o.a. parkeerplekken), niet meegenomen 
wordt. Volgens ons zit er in Boxtel niemand op te wachten.

Noord Zuid As
Goed dat er krediet gevraagd wordt voor de verbetering van de Noord Zuid As 
waardoor de doorstroming beter wordt.
Twee opmerkingen hierbij:
- het vermelde bedrag is gebaseerd op zeer grove schattingen en
- waarom ontbreekt de aanpassing van de Eindhovenseweg, hetgeen 

noodzakelijk is door het leggen van een fietstunnel bij de dubbele overweg.

Stichting Forofiet
Tijdens de kadernotitie is door de portefeuillehouder toegezegd, dat hij in gesprek 
zou gaan met Forofiet over de huisvestingssituatie op het Ronduutje. Recente 
krantenartikelen duiden hier niet op.
Vraag: graag hierover een nadere toelichting van de portefeuillehouder.



Uitvoeren begroting
De voorzitter van het college en de portefeuillehouder financiën hebben al 
herhaaldelijk aangegeven dat het logisch is dat de begroting niet uitgevoerd kan 
worden: er ligt veel te veel hooi op de vork.
Vraag: 
Voordat we de nieuwe begroting vast gaan stellen, willen we graag van het college 
de garantie dat, hetgeen er nu wordt voorgesteld, ook uitvoerbaar is, zowel 
financieel, ambtelijke capaciteit en politieke voorkeuren.
Het antwoord zullen we mee laten wegen bij ons eindoordeel.  


