
 

 

 
Raadsvergadering 30 oktober 2018 

Programmabegroting 2019 en Tweede Bestuursrapportage 2018 
Algemene beschouwingen 

 
 
Voorzitter, op de schermen projecteren we een toepasselijke oneliner, 
waar ik aan het eind op terugkom. 
We bedanken de ambtelijke organisatie voor de begroting die duidelijk en 
goed leesbaar is en voor de beantwoording van de technische vragen. 
 
 
Onze fractie denkt na over de manier waarop we meer grip kunnen krijgen 
op de gemeenschappelijke regelingen, daarover in een volgende 
vergadering meer. 
We constateren dat er een sluitende begroting is middels een greep uit de 
reserve. Liever zouden wij zien dat ons huishoudboekje op orde is. Alleen 
de juiste projecten uitvoeren en scherp onderhandelen over de juiste 
prijs-kwaliteitverhouding zouden maken dat  het voor onze burgers 
goedkoper kan, zonder een greep uit de kas. Grote 
kredietoverschrijdingen zijn aan de orde van de dag, zoals ook met het 
mini-projectje van de doorsteek en de parkeerplaatsen op het 
binnenterrein. 
Ook eerder bedachte en intussen achterhaalde investeringen kunnen 
geschrapt worden. Ons ontgaat bijvoorbeeld de noodzaak om In Goede 
Aarde (IGA) op zijn kop te zetten om slechts 8 huizen te ontsluiten nu er 
reeds gekozen is om de tijdelijke ontsluitingsweg van IGA op het 
viaduct Schijndelsedijk structureel te maken. En zo zijn er ons inziens nog 
wel meer nutteloze investeringen en uitgaven in deze begroting te 
vinden. Als we thuis ook zo met geld omgaan, zijn we zo arm of gaan we 
failliet. 
 
Enkele opvallende zaken willen we benoemen, inclusief enkele moties: 
 
DKA 
Voor u en voor ons blijft De Kleine Aarde een hoofdpijndossier. U heeft 
eerst zelf een aantal gemeentelijke partners benaderd of ze u uit de brand 
wilden helpen met dit dossier. De keuze van de raad is gevallen op dat 
Collectief. Intussen blijkt dat er nog geen cent ontvangen is van het 
Collectief en dat St. Joseph te goedkoop bouwgrond en gebouwen 
gekregen heeft. We vinden dat u moet stoppen met Sinterklaas te spelen 
in dit dossier. Vandaar een motie (Titel: “Innen achterstallige 
huuropbrengst De Kleine Aarde”). 
 
Stapelen 
We zijn blij dat Sint en Piet ook dit jaar weer terecht kunnen voor Stapel 
op Sint, ook naar de toekomst toe. Maar verder blijft het rustig. 



 

 

 
Zijn er ondertussen concrete ontwikkelingen of afspraken met de 
nieuwe eigenaar over onder andere de openstelling van het park? We zien 
dat er in ieder geval geen bedragen opgenomen zijn in de begroting. 
 
Verkeerssituatie MEP en Molenwijk 
Al in 2016 heeft BALANS gepleit voor een verbetering van deze 
verkeerssituatie, welke u en geheel Boxtel onderkenden. Maar helaas is er 
fysiek nog niets veranderd. Wij vinden het hoog tijd om tot daden over 
te gaan. Veiligheid voor alles. Daarom een motie (Titel: “Aanpakken 
verkeerssituatie MEP”). 
 
Sociaal Domein 
De reserve Sociaal Domein is nagenoeg nul, er is dus geen vet meer op 
de botten voor extra hulpvragen en/of kosten. Wij willen niet dat de 
hulpbehoevende burger hiervan de dupe wordt. Welke risico’s zijn er als 
alle gelden onder 0 komen en kunt u garanderen dat u niemand tussen 
wal en schip laat vallen? 
 
Toekomst binnensportaccommodaties 
We vermoeden dat we de huidige binnensportaccommodaties allemaal 
nodig hebben om onze gemeenschap te laten sporten. Klopt dat 
wethouder? We weten ook dat in 2013 De Braken verkocht is, met de 
door de gemeente opgelegde verplichting om de sportaccommodaties 
10 jaar in stand te houden. 2023 lijkt nog ver weg, maar sporters en 
verenigingen moeten tijdig duidelijkheid hebben over hun sportfaciliteiten. 
BALANS pleit nogmaals voor het in stand houden van voldoende 
binnensportaccommodaties. Daarom de volgende motie (Titel: “Voldoende 
binnensportaccommodaties veiligstellen”). 
We vragen ons af of u al in gesprek bent met de eigenaar en of u daarbij 
inzet om de hal te behouden voor Boxtel? 
 
De Oksel 
Deze sporthal ligt in het al vaak voor woningbouw aangeduide gebied 
De Oksel. Mogelijk een kans op wonen en sport! We vragen ons af of u al 
een gebiedsvisie heeft vastgesteld voor dit gebied? Zo niet, dan vragen 
wij u ons toe te zeggen dat u samen met de omgeving een gebiedsvisie 
opstelt en deze binnen een half jaar aan de raad ter vaststelling aanbiedt. 
Graag uw reactie. 
 
Woningbouw 
We hebben onlangs vragen gesteld over het gebrek aan daadkracht ten 
aanzien van de woningbouw in Liempde en dat geldt helaas niet alleen in 
Liempde. We hebben een forse opgave van 1450 woningen tot en met 
2025 en we hebben slechts een kleine 200 woningen in harde plannen 
zitten. De noodzakelijke woningen halen we niet met de thans bekende 
locaties. Maar daar is onze financiële begroting wel op gestoeld! 



 

 

 
Indien de taakstelling niet haalbaar is, missen we o.a. enorme 
legesbedragen en onroerendzaakbelasting en schieten we een gat in 

onze begroting! Daarom nogmaals onze oproep om samen - raad en 
college - op te trekken en te zoeken naar nieuwe locaties en ook 
bestaande bekende locaties vlot te trekken. Samen kom je verder! 
 
Boxtel Energie Neutraal (BEN) 2030 
Ons moet van het hart dat de opgestelde ambitie om al in 2030 - dus ver 
voor de muziek uit - energieneutraal te zijn, onhaalbaar en 
onverstandig is. Dit gaat niet lukken; zowel technisch niet maar ook 
financieel niet. Ook spreken diverse gerenommeerde coryfeeën, o.a. van 
Milieudefensie hun zorgen uit over het klimaatneutraal zijn in 2050. Zowel 
onbetaalbaar om alle bestaande woningen aan te passen tegen een 
geschat bedrag van € 18.000,- per huis, als ook het gegeven dat niet elke 
woning geschikt is voor een warmtepomp om daarmee het huis voldoende 
warm te houden. Feitelijk heeft Milieudefensie geconstateerd dat alle 
woningen van voor 1979 niet geschikt zijn voor een warmtepompsysteem. 
We roepen u nogmaals op om haalbare doelen en ambities na te streven 
en niet vast te blijven houden aan irreële doelen. 
 
Infrastructuur en MOVE’31 
De huidige verkeersinfra en het plan MOVE’31 baren ons grote zorgen. 
Zowel qua proces als qua inhoud. Wij vinden dat we een pas op de plaats 
moeten maken en de burgerparticipatie serieus moeten nemen in het 
proces. Samen met CDA, PvdA/GL en VVD dienen we hiervoor een motie 
in, die het CDA toelicht. 
Ook pleiten we ervoor om Esch te gaan betrekken bij MOVE’31, om 
daardoor nog meer integraal naar oplossingen te kunnen werken in het 
gebied Noord West én om Esch nu al te laten weten dat ze door Boxtel 
serieus genomen worden. Daarom een motie (Titel: “Volwaardige rol voor 
Esch in totstandkoming MOVE’31”). 
Inhoudelijk zullen wij uiteraard blijven pleiten voor een betere duurzame 
toekomstbestendige verkeersstructuur, waarbij er ook ruimte komt voor 
een noordelijke ontsluitingsweg buiten de woongebieden om. 
De toename van goederenvervoer per spoor blijft onze aandacht 
houden, zowel de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast, als ook de 
risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wij gaan ervan uit dat de 
wethouder onze eerder ingediende en unaniem aangenomen motie uit 
2016 (8 november) ook nog op zijn netvlies heeft en daarnaar handelt. 
 
Parkmanagement 
U heeft de samenwerking met SPIN stopgezet, omdat u niet altijd op 
1 lijn zat met deze ondernemers. Jammer, want samen kom je verder! 
De parkmanager deed en doet veel goed werk voor de bedrijven en voor 
Boxtel. Volgens ons is er geen geld begroot om haar mee te blijven 
betalen. Klopt dat en zo ja waarom wilt u daar niet meer aan meebetalen? 



 

 

 
Bedrijfsgronden 
We hebben al vaker gepleit voor extra bedrijfsgrond (o.a. aankoop 
gronden Vorst C) nu u Vorst B weggegeven hebt voor Greentech, inclusief 
een biomassaplein. Extra bedrijfsgronden bedoeld voor de uitbreiding van 
lokale bestaande bedrijven, maar ook voor verplaatsing van bedrijven die 
nu in woongebieden zitten, waar na verplaatsing een transformatie naar 
woningbouw kan plaatsvinden. Samen met het bedrijfsleven tijdig ruimte 
claimen bij de provincie is een must, zodat we niet weer te laat komen en 
werkgelegenheid en economie in het gedrang komen. 
 

Biomassaplein 
Nut en noodzaak blijft voor BALANS de vraag en de risico’s o.a. voor de 
gezondheid door fijnstof. Denk aan CO2-uitstoot bij verbranding van 
biomassa. 
 

Daarnaast zijn er nog andere zorgenkindjes, of beter gezegd 
zorgenkinderen: 
Renovatie en uitbreiding Oosterhof, gebrek aan locaties voor 
wagenbouwers carnaval, groenbeheer bijvoorbeeld de Japanse 

Duizendknoop en ongelijke trottoirs. 
Hoe staat het met deze probleemdossiers? 
 
 
Tot slot 
Met verwijzing naar de slogan: Als we openstaan voor elkaars ideeën, 
ambities en initiatieven, dan is er zoveel mogelijk! 
Samen kom je verder! 
 
 
Tot zover in eerste termijn 
 
 
 
 
 
  


