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Inleiding  

  

Allereerst dank aan het College en de ambtelijke organisatie voor het vele werk 

dat verzet is om deze begroting op te stellen.  

De begroting is reëel sluitend. Dat is voor de VVD zeer belangrijk. Met betrekking 
daarop voorziet de begroting ruimschoots aan onze behoefte. De begroting is 

solide, betrouwbaar en duidelijk. Alle lof daarvoor. 
 

Ambities en economische ontwikkelingen 

Sinds twee jaar kent de begroting een nieuw onderdeel. Per programma wordt 
nieuw beleid op een rij gezet. Twee jaar op rij missen we in programma 3: 

“Economie en Werkgelegenheid” nieuw beleid.  
Vraag: Waarom is er geen nieuw beleid op dit taakveld? 

 
Agrifood Capital is een economisch samenwerkingsverband, de projecten die 
daar lopen vinden allemaal plaats buiten onze gemeente. Dit is voor de 

gemeente Boxmeer een gemiste kans. Tijdens de kadernota hebben we 
aangegeven dat we als gemeente ook een notitie kunnen maken hoe we de 

kansen van Agrifood Capital beter kunnen benutten binnen onze gemeente. 
Agrifood Capital legt binnenkort vier scenario’s voor de toekomst neer bij de 

Raden. De VVD vraagt het college om aan deze scenario’s een notitie toe te 
voegen. Een notitie waarin we concretiseren wat Agrifood voor Boxmeer kan 
betekenen en hoe we zelf als Boxmeer ook aan de slag kunnen. 

Vraag: Is het college bereid deze notitie op te stellen? 
 

We hebben het al jaren over de panden onder het appartementencomplex achter 
het gemeentehuis. Tijdens de kadernota is gesproken over de invulling. De VVD 
is een groot voorstander voor een ruimte waar handhavers (politie, BOA en 

straatcoaches) samen kunnen komen. Dit zou in dit complex kunnen en is ook 
beaamd door het college. 

Vraag: Wat is hierin de stand van zaken? 
 
Handhaving 

Jaren heeft de VVD gestreden voor extra handhaving. Door het instellen van de 
groene BOA en komend jaar de extra formatie op de afdeling zijn er grote 

stappen gemaakt naar een gemeente waar eenieder zich veilig voelt. 
Vraag: Kan het college aangeven hoe deze inspanning zich gaat vertalen naar 
meer zichtbaarheid van de handhavers? 

 
Door de jaren heen zijn er meerdere malen meldingen geweest van stankoverlast 

aan de rand van het Luneven en Sambeek. De VVD is weer benaderd door een 
groep verontruste burgers. Er is ook een bezwaarschrift ingediend bij de 
gemeente. Onderwerp van discussie blijft de uitbreiding van de vergunning en de 

stankoverlast met name in de avonduren en de weekenden.  
Vraag: Wat is de stand van zaken omtrent de vergunningen aan de agrarische 

ondernemers in dit gebied? 
Vraag: Is het college ervan op de hoogte dat meldingen van stankoverlast niet 
meer worden gedaan omdat men zich niet gehoord voelt en er geen actie is 

ondernomen? 
Vraag: Wordt er middels monitoring bijgehouden wat de uitstoot is en wanneer 

de wassers in werking zijn? 
 



Initiatieven en burgerparticipatie 

De VVD Boxmeer is er voorstander van, dat initiatieven vanuit de wijk- en 
dorpsraden, daadwerkelijk gehonoreerd worden. Indien dit niet mogelijk is moet 

er in gesprek worden gegaan met de wijk- en dorpsraden hoe de behoefte dan 
wel vervuld kan worden. Tevens zijn wij van mening dat wijk- en dorpsraden een 
goede gesprekspartner kunnen zijn wanneer het gaat om onderwerpen die de 

bewoners direct raken, zoals toezicht, handhaving en een prettige leefomgeving. 
Vraag: Eén van dit soort initiatieven was het plaatsen van AED’s. Hoe is het 

gesteld met het uitvoeren van de gedane afspraken omtrent de AED’s? 
 
In geval van nood-kaart 

Hulpdiensten zoals politie, ambulancedienst of personeel van 
(thuis)zorginstellingen moeten met regelmaat bij een noodsituatie zoeken naar 

belangrijke gegevens zoals telefoonnummers van familie/vrienden of 
medicijngegevens. In een noodsituatie telt ieder moment en belangrijke 
contactgegevens van familie en/of medicijninformatie moeten dus snel 

voorhanden zijn. De gemeente Amstelveen heeft hiervoor een eenvoudige kaart 
ontwikkeld. Wij dienen een motie in om deze “in geval van nood-kaart” ook in 

onze gemeente in te voeren. 
 

 

Lokale lasten 

De VVD vindt dat lokale lasten geen sluitpost in de begroting moet zijn. De OZB 
gaat dit jaar niet omhoog en dat vinden wij terecht. Het is niet de bedoeling om 
alleen de huiseigenaren verantwoordelijk te maken voor een stijging van de 

lasten. De aanpak van het wateroverlast zorgt voor een stijging van de 
rioolheffing en dat kunnen wij begrijpen. De stijging van de afvalstoffen is hoger 

dan verwacht. 
Vraag: Wat is de stand van zaken omtrent Attero en de reinigingsreserve? 
 

Verduurzaming is bij het ophalen van het oud papier een argument geweest om 
de kosten te verhogen. Het oud papier wordt nog steeds met oude wagens 

opgehaald en van verduurzaming is nog steeds geen sprake. 
Vraag: Wat heeft het college gedaan om duidelijk te maken dat de leverancier 
van de kraakwagens de afspraken niet nakomt en hoe gaat dit op zeer korte 

termijn worden opgelost? 
 

Bereikbaarheid van onze gemeente 
De VVD blijft voorstander van het doortrekken van de A77. De argumenten 
hebben wij al vaker benoemd. Wij blijven ons hiervoor inzetten. Ook initiatieven 

voor de bereikbaarheid van onze gemeente via het openbaar vervoer juichen wij 
toe. De nachttrein op initiatief van de Young Talent Group is daar eentje van. 

 
Onder bereikbaarheid kunnen we ook de digitale bereikbaarheid scharen. 
Vraag: Wat is de stand van zaken omtrent glasvezel? 

 
Verkeersveiligheid  

De VVD maakt zich al jaren hard voor de verkeersveiligheid. Wethouder 
Verstraaten is al eens meegefietst om 8.15 uur in de ochtend om zelf te ervaren 
hoe druk het is bij onder andere de spoorwegovergang in Boxmeer. We willen 

dat er nu eindelijk stappen worden gezet, naar onze mening worden zaken 
omtrent verkeersveiligheid veel te lang uitgesteld. De VVD heeft ook de 



knelpunten bij de Irenestraat en de Veerstraat (in verkeersveiligheidplan 2013-

2017 niet met termijn aangegeven) vaker aangekaart  
De VVD heeft in het verleden aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid 

rondom scholen in de kern Boxmeer. Daarin is door de voormalige wethouder 
aangegeven dat er eerst vanuit de scholen actie moet worden ondernomen. Bijna 
alle scholen in de gemeente hebben nu BVL. Echter, door de gemeente zijn er 

geen stappen gezet. Het is een terechte zaak dat er nu voor de school in 
Maashees een aanpassing wordt gemaakt. Het lijkt ons gezien het aantal 

meldingen aan de diverse politieke partijen een juiste zaak wanneer met alle 
scholen een quickscan wordt gemaakt van de verkeersveiligheid rondom de 
school. De gemeente kan dit dan samen met de scholen actief oppakken. 

Voor de ouderen in onze gemeente zijn een aantal stoepen onoverkomelijk. De 
VVD vraagt nogmaals aandacht hiervoor. 

 
Het verkeersveiligheidsplan loopt van 2013 tot 2017. Het is bijna 2018, het plan 
dient herzien te worden. 

We dienen een motie in met het verzoek om een nieuw verkeersveiligheidsplan. 
We hebben vernomen dat er in januari een werkbijeenkomst komt met 

betrekking tot dit onderwerp en daarin kan dit mooi verwerkt worden. 
 

Verloedering 
Jaren heeft de VVD gestreden tegen de verloedering. We zijn er trots op dat er al 
vele stappen zijn gezet. Prachtige panden komen terug in de plaats van 

braakliggend terrein of verloederde panden.  
Een mooi voorbeeld is de Veerstraat, een straat met mooie nieuwe huizen. Door 

bewoners aldaar is al vaker gerefereerd aan het slechte wegdek. Vorig jaar heeft 
de wethouder toegezegd dat de Veerstraat zou worden opgeknapt wanneer de 
nieuw te bouwen huizen klaar zijn. Dit is al een aantal maanden het geval, 

helaas is de weg nog steeds niet opgeknapt. In de beantwoording van de 
technische vragen geeft de wethouder aan dat dit aan het einde van het jaar pas 

zal worden uitgevoerd. 
Vraag: Waarom is deze toezegging niet uitgevoerd conform afspraken? 
 

De plannen voor de betoncentrale spreken de VVD enorm aan. 
Vraag: Wat is de stand van zaken in dit project? 

 
De VVD vindt de parkeerplaats aan Burgemeester Verkuijlstraat een doorn in het 
oog. Onoverzichtelijk en geen deugdelijke verlichting. 

Vraag: Is het college bereid hier planvorming voor op te stellen? 
 

Rol van de Raad 
De VVD signaleert dat samenwerking tussen coalitie en oppositie soms wat 
minder constructief is. Partijen zijn regelmatig ieder afzonderlijk met hetzelfde 

onderwerp bezig waar ook kansen liggen om samen op te trekken. Dit is niet 
effectief, zeker niet wanneer je dezelfde doelen nastreeft, namelijk richting 

bepalen waarbij de bewoner van onze gemeente centraal staat.  
Ook merken wij dat de Raad vaak verzand in details en discussies op 
uitvoeringsniveau. Hierdoor blijft er minder tijd voor de kaderstellende- en 

controlerende rol. 
Voor de burgers is een gemiddelde vergadering daarom ook niet meer te volgen. 

Dit bevordert absoluut niet de betrokkenheid bij de politiek. Om de afstand 
tussen bewoners en de politiek te verkleinen zou het goed zijn om samen het 



einddoel voor ogen te houden en het proces te volgen zoals vastgesteld: de Raad 

bepaalt de richting en controleert. Hierbij houdt de Raad rekening met signalen 
en informatie uit de samenleving. 

Daarom onze oproep om focus te houden op onze opdracht en te zoeken naar 
samenwerkingsverbanden. De Rekenkamercommissie heeft in haar rapporten al 
meerdere malen de rol van de Raad kritisch bekeken. Dit signaal wordt tot 

dusver niet opgepikt. Tenslotte zit de Raad er niet voor zichzelf, maar voor alle 
inwoners van onze gemeente. 

 
Betrokkenheid politiek bij de jeugd 
De VVD is op 1 november te gast geweest bij debatlessen op het 

Elzendaalcollege. Er worden stevige debatten gevoerd en duidelijke meningen 
geventileerd. Voor een volksvertegenwoordiger is dit een leerzame ervaring. 

Daarom ondersteunt de VVD van harte het initiatief tot een jeugdforum dat 
Raadsbreed is opgepakt. 
Er bestaan in Nederland al meerdere initiatieven op dit gebied en de VVD heeft 

contact gezocht met de oud-voorzitter van de jongerenraad in Oss en op 
websites van gemeenten de structuren bekeken. 

Een jeugdforum dient wat ons betreft goed ingebed te zijn in het politieke 
proces. Wanneer dit serieus wordt opgepakt is de jeugd een goede en 

constructieve gesprekspartner. Daarom stellen wij voor dat er een aantal zaken 
belangrijk zijn in een Boxmeerse variant: 
- Er dient een verantwoordelijk wethouder te zijn. 

- Ambtelijke ondersteuning bij voorkeur door één persoon. 
- Mogelijkheid geven tot aanreiken van ideeën bij de kadernota. 

- Ongevraagd en gevraagd advies van de jeugdraad toevoegen aan stukken die 
voor hen relevant zijn alvorens door te sturen aan de Raad. 
- Er dient budget te zijn. Het jeugdforum geeft middels een begroting aan hoe ze 

dit budget invullen. 
 

De VVD hoopt dat dit initiatief soepel kan opstarten en we gaan uit van een 
mooie nieuwe samenwerking. 
 

Duurzaamheid 
De VVD-fractie in Boxmeer gaat regelmatig op werkbezoek om input te krijgen 

vanuit de samenleving voor zaken die hier spelen en die kansen bieden voor de 
gemeente. Zo hebben we ook een werkbezoek gebracht aan experts op het 
gebied van duurzaamheid. Wij hebben vernomen dat ook de wethouder hiermee 

een gesprek heeft gehad.  
Vaak ligt de focus bij duurzaamheid op het opwekken van energie. Specialisten 

geven aan dat het veel logischer is om eerst te bekijken waar we kunnen 
reduceren en dan zorgen voor de juiste hoeveelheid opwekking van energie. In 
het duurzaamheidsplan (tot 2018) staat letterlijk: “Alle gemeentelijke gebouwen 

draaien op groene energie of wekken zelf duurzame energie op.” Wij constateren 
dat daar nog niet voldoende sprake van is. Het is gezien de beperkte middelen 

ook niet mogelijk om dit uit te voeren. Het verduurzamen van gebouwen levert 
enorme kostenbesparingen op. Energielasten gaan drastisch omlaag, de 
investeringen verdienen zich vrij snel terug. We dienen daarom een motie in 

waarin we vragen aan het college om voor 1 augustus 2018 in kaart te brengen 
welke gemeentelijke gebouwen nog niet duurzaam zijn en wat er voor nodig is 

om te verduurzamen vanuit principe eerst reduceren en dan opwekken. Daarbij 
inzicht te geven in de concrete kostenbesparingen. De resultaten aan de raad 



kenbaar te maken en aan te reiken ter bespreking in de raadscommissie waarna 

de prioritering kan worden vastgesteld en een kredietvoorstel verder kan worden 
voorbereid.  

 
Land van Cuijk 
De VVD is een groot voorstander van herindeling van het Land van Cuijk. Het 

lijkt erop dat dit voor een gedeelte van de baan is. Tevreden zijn we wel met de 
nieuwe aanzet tot een ABC-gemeente, het is een mooie opstap. De recente 

ontwikkelingen in de jeugdzorg maken duidelijk dat samenwerking niet altijd 
makkelijk is en dat hierdoor de Raad constant op afstand wordt gezet. Dit leidt 
ertoe dat we onze eigen financiën en afwegingen niet meer onder controle 

hebben en dat is geen goede zaak. 
 

AZC 
De VVD ontvangt signalen dat er problemen zijn rondom de opvang van 
alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het betreft met name de meest recente 

groep jongeren die in Overloon geplaatst zijn. 
Een deel van deze jongeren zorgt voor overlast, met name ook op de middelbare 

school in de omgeving. Het blijkt dat er al naar alternatieven wordt gezocht voor 
het onderwijs aan deze jongeren aangezien ze niet te handhaven zijn op de 

middelbare school. Het betreft dreiging en intimidatie (naar medeleerlingen en 
leerkrachten), maar ook het verstoren van de hulp die de groep van wel 
gemotiveerde leerlingen krijgt. Ook hebben ons al signalen bereikt dat in het 

AZC zelf amper handhaving van regels is met name mbt deze groep jongeren. 
Dit is overigens een gegeven dat wij zelf bij het bezoek aan het AZC ook hebben 

geconstateerd (bijv. roken op de gangen, marihuana gebruik, niet houden aan de 
regels voor het internetgebruik). 
 

Vragen:  
1. Is het college op de hoogte van de problematiek rondom deze groep 

jongeren?  
2. Wat doet het college eraan om er voor te zorgen dat de regels in het AZC 

gehandhaafd worden? 

3. Hoe denkt het college draagvlak binnen de gemeenschap te behouden 
wanneer er sprake is van duidelijke overlast en het niet handhaven van 

regels?  
4. Op welke termijn kunnen er oplossingen worden verwacht? 

 

Met deze beschouwing wil de VVD constructief meedenken aan een sterkere 
gemeente Boxmeer.  

Natuurlijk gaan er veel zaken goed! De VVD is blij met de zaken waar actief aan 
is meegewerkt en die we bereikt hebben zoals bijvoorbeeld opening sportpark de 
Brest, continuering van ophalen oud papier, extra handhaving, geen verhoging 

OZB, vrijheid voor ondernemers inzake winkelopeningstijden etc. Het is van 
belang dat we als Raad kritisch en opbouwend meedenken. Met deze 

beschouwing draagt de VVD dit uit.  
 
Tot zover de Algemene Beschouwingen van de VVD.   

Ik dank u voor uw aandacht. 

 

Judith Logtens-Hermsen 

Fractievoorzitter VVD Boxmeer 


