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Algemene beschouwingen 2018 Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon
Voorwoord
Complimenten aan de ambtenaren en het college voor het vele werk dat verricht is voor
deze algemene beschouwingen 2018. Zeker willen wij ook de griffier en de medewerksters
van de griffie bedanken voor het vele werk dat op een perfecte manier is gedaan.
We kijken terug op een jaar waarin weer veel gebeurd is en we samen met onze
coalitiepartners constructief samen hebben gewerkt om ons gemeenschappelijk doel te
realiseren.
Het komend jaar zal in de eerste maanden vooral in het teken staan van de komende
gemeenteraadsverkiezingen. We hopen dat we de mensen weer kunnen mobiliseren en
enthousiasmeren om hun stem uit te brengen.
Op de meerjarenbegroting krijgen we ook wat meer lucht, waardoor we het mes wat we
jaren sterk hebben moeten gebruiken om zwaar te snijden misschien weer een beetje
minder hard ter hand hoeven te nemen en er voor te zorgen dat we onze burgers minder
raken.
Het VDB/LO wil zich maximaal inspannen om te blijven werken aan een financieel sterke
gemeente maar zeker ook sterk op sociaal en ecologisch gebied. Daarnaast willen wij blijven
streven voor een energie neutrale en klimaatbestendige gemeente. Als we dit samen met
alle partijen doen en hetzelfde doel voor ogen hebben moet dat lukken.
Vandaag worden wij geacht de begroting 2018 vast te stellen, een van de belangrijkste taken
van de gemeenteraad. Het gaat hierbij om financiën en het beleid voor de komende jaren
met de daar bijhorende accenten en inhoudelijke keuzes.
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Inwoners
Multifunctionele accommodaties
Dat multifunctionele accommodaties van cruciaal belang zijn voor het op peil houden van de
leefbaarheid in onze kernen en wijken was, is en blijft het VDB/LO overtuigd. Wij zijn dan
ook zeer verheugd met de verbouwing van de kerk in Vortum-Mullem tot een
multifunctionele accommodatie. Uiteraard zijn we ook zeer tevreden met de op handen
zijnde opknapbeurt van jongerencentrum Gryphus in Vierlingsbeek. Wel blijven wij ons
zorgen maken over het uitblijven van een toekomstbestendige oplossing voor Vierlingsbeek.
Vraag:
Wat is de stand van zaken?

Exploitatie mfc’s
De exploitatie van multifunctionele accommodaties is grotendeels gebaseerd op inkomsten
uit het gebruik door lokale verenigingen. Veel verenigingen kampen met krimpende
ledenaantallen. Dit betekent minder inkomsten uit contributies maar ook minder
instandhoudingssubsidie. Hierdoor hebben zij minder te besteden voor
verenigingsbijeenkomsten met als gevolg dat de inkomsten van de multifunctionele
accommodatie afnemen. Als de multifunctionele accommodatie ter compensatie de
huurtarieven verhoogt ontstaat een negatieve spiraal met zeer ongewenste gevolgen. De
oplossing moet gevonden worden door een verlaging van de kosten van de multifunctionele
accommodatie. De gemeente kan hieraan bijdragen door verlaging van gemeentelijke
heffingen.
Wij overwegen hierover een motie in te dienen.
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Leefbaarheidsonderzoek
In veel (kleine) kernen van onze gemeente zien we dat het steeds moeilijker wordt om
maatschappelijke en sociale voorzieningen (scholen, kerken, MFC’s, sportvoorzieningen,
etc.) in stand te houden. Het is voor de leefbaarheid van deze kernen erg belangrijk dat deze
voorzieningen op peil blijven. Dit om te voorkomen dat deze kernen veranderen in
“spookdorpen” waar niemand zich meer wil vestigen.
In Overloon is recent een leefbaarheidsonderzoek gedaan door het bedrijf Sociom.
Was dit een onderzoek in opdracht van de gemeente?
Is er in de andere kernen van onze gemeente ook een dergelijk leefbaarheidsonderzoek
uitgevoerd?
Wij zijn een groot voorstander om zo’n leefbaarheidsonderzoek gemeente breed te doen om
te kijken of het welbehagen van de inwoners op het juiste niveau is.
Vragen:
Wat doet de gemeente met de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek in Overloon?
Deelt het college onze mening over het belang van zo’n onderzoek gemeente breed?

Kermissen
In de kernen van onze gemeente is het op dit moment aan de orde dat het contract met de
huidige exploitant afgelopen is. We hebben al eerder aangegeven een kermis (dorpsfeest)
belangrijk te vinden. We hebben in de algemene beschouwing van een aantal jaren geleden
aangegeven, dat bij het aangaan van het vorige contract er gekozen moest worden voor het
principe van samen uit samen thuis. Met andere woorden wie de grotere kernen wil
exploiteren moet de kleinere erbij nemen. Dat is toen ook gebeurd.
Vragen:
Hoe worden de nieuwe contracten afgesloten?
Wat is de stand van zaken?

Algemene beschouwingen VDB/LO 2018

5

Transities sociaal domein
De wijze waarop het college en ambtenaren tot nu toe uitvoering hebben gegeven aan de
opgedragen transities verdient alle lof.
De megaklus die de gemeenten moeten klaren is echter nog steeds niet afgerond. Vooral de
transitie van de jeugdzorg verloopt moeizamer dan verwacht. In plaats van opvang in dure
residentiële instellingen wordt nu ingezet op thuisvervangende opvang. Dit leidt op korte
termijn tot extra kosten die wellicht op de langere termijn inverdiend zullen worden.
VDB/LO staat achter de ingeslagen weg.
Wij zijn zeer verrast dat er binnen de gemeenten van het Land van Cuijk verschil van mening
bestaat over de naar rato verdeling van de kosten. Blijkbaar bestaat de wil tot samenwerking
soms uitsluitend als er sprake is van eigen voordeel. Het is diep triest te moeten constateren
dat mondelinge afspraken niet nagekomen worden. Helaas moeten we hieruit concluderen
dat we voortaan elke afspraak schriftelijk moeten vastleggen.
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Ruimte
Reststroken
Afgelopen jaar hebben we in een werkvergadering inzicht gekregen waar en hoe we een
eenduidig beleid kunnen maken m.b.t. de destijds gepresenteerde inventarisatie van de
groenstroken. Afgesproken werd dat excessen in kaart gebracht zouden worden. We hebben
hier helaas niks meer van vernomen.
Vragen:
Wat is het vervolg?
Komt er een voorstel van het college?

Business Developer
Sinds enige tijd is de business development manager aan de slag. Vorig jaar hebben we
gevraagd om de resultaten. Slechts summier is hier op geantwoord. Het VDB/LO wil graag
dat Dhr. Jeroen Beuken een presentatie komt houden in een werkvergadering over:
- Welke visie en welke plannen zijn er?
- Wat is zijn marktanalyse enz.?
- Welke resultaten zijn er behaald?
Vraag:
Wanneer kunnen we deze presentatie verwachten?

Woonconcepten voor senioren
De woonwensen van mensen veranderen en dat geldt absoluut ook voor de steeds groter
wordende groep senioren in onze samenleving. Steeds minder ouderen kiezen de laatste
jaren nog voor een luxe appartement in de kern als ze kleiner willen gaan wonen. De vraag
naar CPO bouwen (Patio) bij senioren neemt toe. Men wil gezamenlijk bouwen en dan in de
eigen kern. Het VDB/LO vindt dat deze mogelijkheid er moet zijn/komen.
De daarvoor ingerichte instanties laten het wat betreft het VDB/LO afweten. In Overloon is
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het geen wooncorporatie die zorgt voor adequate bewoning maar is het een particuliere
ontwikkelaar die bouwt.
Op dit moment is er een initiatief van diverse gegadigden in Vierlingsbeek die in hun eigen
kern willen blijven wonen. In mei van dit jaar is door wethouder Stevens toegezegd om het
project 't Hulder opnieuw te ontwikkelen, verder uit te werken en bouwrijp te maken.
Momenteel bereiken ons berichten dat serieuze kandidaten voor een bouwkavel door het
lange wachten dreigen af te haken. Het is de hoogste tijd dat dit project met voorrang wordt
opgepakt en afgerond.
Vraag:
Waarom duurt het zo lang?
Wij overwegen hierover een motie in te dienen.

Glasvezel binnen onze gemeente en in het Land van Cuijk
Het VDB/LO is zoals al veel vaker aangegeven een groot voorstander van een goed
glasvezelnetwerk binnen onze regio. De laatste jaren zijn er al vele stappen in de goede
richting gezet om dit netwerk ook daadwerkelijk in het Land van Cuijk te realiseren. Wij en
velen met ons kunnen niet wachten tot het moment dat de eerste schop de grond in gaat.
Vragen:
Wat is de stand van zaken?
Wanneer gaat de schop daadwerkelijk de grond in?

Kerkgebouwen Maashees/Vierlingsbeek
De kerkgebouwen in Maashees en Vierlingsbeek zijn inmiddels aan de eredienst onttrokken.
Vorig jaar hebben we vragen gesteld over de verpaupering van de gebouwen. Deze vraag is
toen gelukkig voortvarend opgepakt en zoals het er nu naar uitziet valt de verpaupering wel
mee op dit moment. Wel moeten we hier als gemeente voor blijven waken dat dit niet
alsnog gebeurt. We hebben begrepen dat er in beide kernen initiatieven zijn of waren.
Wij weten ook wel dat het geen taak van de gemeente is, maar omdat dit beeldbepalende
gebouwen zijn is het ons inziens wel een gemeenschappelijk belang.
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Vragen:
Is het college bekend met deze initiatieven?
Zo ja, wat is de stand van zaken?

Fietspaden
Tijdens de AB vorig jaar is er een motie aangenomen met de volgende tekst:
Alle mogelijkheden en niet eerder bekeken opties te onderzoeken of bij de fietsroutes
binnen de gehele gemeente Boxmeer een veilig (zo mogelijk vrij liggend) fietspad
gerealiseerd kan worden, waarbij in de eerste helft van 2017 prioriteit wordt gegeven aan de
Molenweg (Groeningen-Vierlingsbeek), de Maasstraat (Sambeek) en de Spoorstraat
(Boxmeer), het college uit te nodigen daartoe de nodige voorstellen aan te reiken.
De afspraak was om in de eerste helft van 2017 een voorstel te krijgen.
Vraag:
Waarom hebben wij als Raad geen voorstel mogen ontvangen?

Overloonseweg
Er zijn tot nu toe nog geen snelheid remmende maatregelen op de Overloonseweg
genomen. We hebben begrepen dat op basis van de huidige inrichting gewoon door de
politie op snelheid gehandhaafd kan worden.
Vragen:
Worden er nog verdere maatregelen genomen t.a.v. de inrichting?
Is een chicane een mogelijke optie als snelheid remmende maatregel?

Duurzaamheid
Op naar een Energieneutraal en Klimaatbestendig Boxmeer!
Het ambitieuze duurzaamheidsplan 2016-2020, als opvolger van het vorige milieuuitvoeringsprogramma ZONBOX, kent twee belangrijke speerpunten:
- Energieneutraal Boxmeer, naar NUL op de meter;
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- Klimaatbestendig Boxmeer.
Verschillende mooie initiatieven hebben we al langs zien komen zoals het plaatsen van 3000
zonnepanelen op het oorlogsmuseum. Een mooi burgerinitiatief van Energiecoöperatie
Duurzaam Overloon, om samen met het Oorlogsmuseum zonne-energie te produceren. Ook
was er het werkbezoek van voormalig minister Schultz en voormalig staatssecretaris Dijksma
aan Boxmeer in het kader van klimaatbestendig Land van Cuijk. Ze waren hier om de
gevolgen en de te nemen maatregelen van de hevige regenbuien vorig jaar onder hun
aandacht te brengen en om een lans te breken voor het Land van Cuijk als Living Lab in het
kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
Vragen:
Wat is de stand van zaken m.b.t. de gewenste subsidie voor uitvoering van alle voorziene
klimaat-maatregelen rondom de Weijer?
V.w.b. Energieneutraal Boxmeer kent het Duurzaamheidsplan diverse projecten zoals de
Duurzaamheidslening, Zonnedaken en Zonneweides.
Vragen:
Wat is de stand van zaken in deze?
Graag zouden we een tussentijdse evaluatie van alle projecten willen zien. Is dit mogelijk
binnen een redelijke termijn?

Aanpak Wateroverlast
Afgelopen raadsvergadering heb we unaniem besloten het plan van aanpak van de waterlast
op te pakken. Allereerst is een duidelijk plan gemaakt voor de kernen Boxmeer en Beugen.
Naar verwachting zal in deze 2 kernen ook wel het zwaartepunt liggen wat betreft de kosten.
We zijn dan ook benieuwd waar de knelpunten in de andere kernen zullen liggen, maar deze
zullen in de komende jaren gefaseerd richting ons gepresenteerd worden.
We zijn blij dat voor de kernen de kans op grote wateroverlast hiermee ingeperkt wordt. Nu
rest natuurlijk nog het buitengebied.
Vragen:
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Zijn in het buitengebied de knelpunten ook in beeld te brengen?
Zo ja, is de gemeente ook voornemens dit te gaan doen?

Schaartven
VDB/LO is nooit voorstander geweest van Europese aanbesteding van de exploitatie van het
Schaartven. Bij een Europese aanbesteding krijgen lokale ondernemers nauwelijks een kans.
Bovendien is het niet mogelijk om vooraf van de exploitant een plan te eisen waarmee
getoetst kan worden of aan de gewenste ontwikkeling wordt voldaan.
Bij de algemene beschouwingen van vorig jaar hebben wij gevraagd nader te onderzoeken of
het mogelijk is de voorwaarden zodanig aan te passen dat Europese aanbesteding niet nodig
is. Dit bleek niet mogelijk. Wij zijn dan ook zeer tevreden met het advies van de werkgroep
om het Schaartven te koop aan te bieden. Dit biedt de mogelijkheid om met de koper in de
koopovereenkomst duidelijke afspraken vast te leggen over de toekomstige ontwikkeling
van het Schaartven als recreatiegebied.

Oorlogsmuseum Overloon
Het eerste jaar na de eerste fase van de verbouwing en herinrichting van het
oorlogsmuseum zit er nu op. Gezien de financiële betrokkenheid van de gemeente Boxmeer
is het belang te weten of het gewenste doel, meer bezoekers, is gehaald. Vorig jaar hebben
wij gevraagd om de raad periodiek, bijvoorbeeld halfjaarlijks te informeren over het effect
van de verbouwing en mogelijke consequenties voor de gemeente. Tot op heden hebben wij
niets mogen ontvangen.
Vragen:
Waarom is er niet aan dit verzoek voldaan?

Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie
De raad heeft in mei jl. de Herijking Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2017
aangenomen. Ook dit herziene plan geeft op een overzichtelijke manier de samenhang van
ontwikkeling en beheer van Toerisme en Recreatie weer voor de komende vier jaar, met de
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Maasheggen en het Oorlogsmuseum als belangrijke dragers en om te komen tot de Unescobiosphere status voor de Maasheggen en op termijn misschien ook de status van Europees
Erfgoed voor het oorlogsmuseum.
Voor 2017 staan een 17-tal grote en kleine projecten op de rol, waarvan de belangrijkste:
•
•
•
•

Aangepast fietspad Heldersedijk
Aanpassen fietsnetwerk Oorlogsmuseum
Verbeteren fietspaden Maasheggen
Afsluiten diverse onverharde wegen incl bebording toegangsregels

Vragen:
Wanneer denkt het college de belangrijkste projecten van 2017 afgerond te hebben?
Wat is de stand van zaken m.b.t. aanvraag Unesco-biosphere status?
Heeft het college inmiddels gesproken met de ZLTO om deel te nemen in de stuurgroep
IUP Noordelijke Maasvallei?
Vorig jaar oktober heeft de minister in het BO-MIRT ingestemd om de koploper Oeffelt als
rivierverruimende maatregel voor te dragen voor de verkenningsfase en dat de ongewenste
brede ‘groene’ geulen geen onderdeel meer zijn van de koploper. De uitvoering dient in
2028 gereed te zijn. Een gigantisch project om kansen te verzilveren om de Maas
tegelijkertijd veiliger en mooier te maken, door opgaven en ambities te combineren. De
efficiënte inzet van collectieve middelen beperkt de overlast bij de realisatie van het
verwijderen van deze flessenhals in de Maas.
De raad heeft op 6 juli 2017 ingestemd met het Uitvoeringsprogramma en het UNESCO MAB
programma van de Noordelijke Maasvallei en in de raad van 14 september jl. zijn de
middelen beschikbaar gesteld voor het organisatie- en uitvoeringsproces met een
onafhankelijk voorzitter en programmamanager Noordelijke Maasvallei.
Vragen:
Wat de stand van zaken m.b.t. de koploper Oeffelt?
Is de stuurgroep van het Integraal Uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei officieel
aan de slag? Zo ja, is er al iets meer bekend over de beoogd programmamanager? Zo niet,
wat is de planning hiervan?
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Ondersteuning
Inkoopbeleid
In 2016 hebben we een technische uitleg gehad tijdens een werkbijeenkomst met de
raadsleden. Tijdens de discussie werd duidelijk dat we met velen dezelfde doelstelling voor
ogen hebben, en dat is dat lokale ondernemers in ieder geval een eerlijke kans moeten
krijgen om voor onze gemeente te kunnen werken.
April jl. heeft de raad o.a. naar aanleiding van vernoemde werkbijeenkomst.de memo
“Verkenning aansluiting bij Bureau Inkoop Zuid Oost Brabant (BIZOB)” van het college
ontvangen. De raad heeft destijds aangegeven dat inkoop en aanbesteding in Boxmeer
continue aandacht moet hebben voor verbetering van kwaliteit.
Hierbij moet o.a. worden gedacht aan:
- Helder leveranciersmanagement en gelijke kansen voor lokale en regionale ondernemers;
- Goed contractmanagement;
- Duurzaamheid;
- Bevordering gezamenlijk aanbesteden;
- Social return;
In de memo werd melding gemaakt van een dienstverleningsovereenkomst met BIZOB voor
de periode van 1 jaar om haar meerwaarde voor de gemeente Boxmeer aan te tonen d.m.v.
het uitvoeren van een aantal gezamenlijke inkoop- en aanbestedingstrajecten (waarbij ook
de overige LvC gemeenten betrokken zijn) en het uitvoeren van een inkoopscan.
Vragen:
Wat zijn de ervaringen met Bizob tot nu toe?
Is de inkoopscan al uitgevoerd? Zo ja, wat zijn de belangrijkste bevindingen?
Zo niet, wanneer is de scan gepland en kunnen we de uitkomsten hiervan verwachten?
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Financiën
Het VDB/LO wil het college net als in voorgaande jaren van deze coalitie complimenteren
met de reëel sluitende begroting, zowel voor 2018 als het meerjarenperspectief 2019-2021.
Vorig jaar zagen we nog dat het voormalige kabinet de herverdeling van het gemeentefonds
niet volledig zou doorvoeren, ondanks een oproep van een meerderheid van de gemeenten.
Mooi om te horen dat de nieuwe regering vanaf volgend jaar, vergeleken met de
septembercirculaire, meer geld richting de gemeenten laat vloeien. Hopelijk mogen we
vanaf volgend jaar meeprofiteren van de extra rijksuitgaven, maar laten we eerst maar eens
afwachten wat hiervoor van de gemeenten verwacht wordt en welke extra uitgaven op ons
af komen m.n. in het Sociale Domein.
Vraag:
Wanneer kunnen we bezien wat het goede nieuws uit Den Haag netto voor onze begroting
gaat betekenen?

Het doet ons deugd dat het college, ondanks onze schuldenlast, voor komend jaar weer
middelen gevonden heeft voor investeringen in de openbare ruimte, zoals wegen, extra geld
voor het verstevigen van de bermen en voor multifunctionele accommodaties.
Maar conform het coalitieprogramma dienen we investeringen kritisch te blijven beoordelen
gezien onze schuldpositie. Hierbij willen we wel vermelden dat de schuldquote een dalende
trend vertoont. Vermindering van de schuld en evenwicht in inkomsten en uitgaven blijven
het uitgangspunt van het VDB/LO.
De nieuwe opzet van de begroting is nog wennen maar de voorgenomen invoering van de
begrotings-App zal de leesbaarheid hopelijk nog meer bevorderen. Wij kunnen het niet
afwachten dat de uitvoerige begrotingen op papier tot het verleden gaan behoren.
Vraag:
Wanneer kunnen we de begrotingsapp verwachten?

Dat de OZB in 2018 niet hoeft te stijgen doet ons deugd. Dat de gemiddelde belastingdruk in
2018 slechts gering zal stijgen ten opzichte van het huidige inflatiepercentage jaar is
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alleszins te billijken i.v.m. de uitvoering van extra maatregelen tegen wateroverlast en de
verduurzamingsmaatregelen op het gebied van huisvuilophaal.
Zonder deze extra maatregelen zou de belastingdrukstijging binnen het inflatiepercentage
blijven.
Het college verwacht dat het tarief reiniging met € 10 verlaagd kan worden door een
uitkering uit de risicoreserve van de BCA.
Vraag:
Kan het college inmiddels meer vertellen of het tarief reiniging met € 10 verlaagd kan
worden?

Naast de kostenontwikkelingen van enkele Gemeenschappelijke Regelingen baart specifiek
het tarief reiniging het VDB/LO zorgen en acht het wenselijk dat de gemeente de
kostenontwikkelingen in deze goed blijft volgen.
Vraag:
Deelt het college deze mening?

Herindeling Land van Cuijk
Op 20 September jl. hebben de 5 gemeenten van het Land van Cuijk hun mening gegeven
over hoe verder te gaan met de herindeling Land van Cuijk. De meningen waren nogal
verdeeld wat een fusie niet bespoedigt. Door het regieteam is bepaald dat de 3 gemeenten
die voor herindeling zijn, samen verder gaan kijken om een ABC-gemeente te vormen. We
hebben tijdens de raadsvergadering van 20 september aangegeven dat dit moment, ondanks
dat we voor een fusie stemden, niet gezien moet worden als een point of no return. De inzet
om met deze 3 gemeenten tot een constructieve samenwerking te komen juichen wij toe,
maar zoals in de raadsvergadering van 20 september ook door ons aangegeven is gooien wij
de optie Sint Anthonis/Boxmeer nog zeker niet weg. We zullen de discussies scherp blijven
volgen en hopen dat er op een redelijke termijn duidelijkheid komt over welke richting we
met z’n allen op willen en waar we de stip aan de horizon zetten.
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Voorzitter tot zo ver onze algemene beschouwingen van het VDB/LO over de
voorgestelde begroting 2018.
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