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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. 

 

De VVD laat met deze beschouwingen zien een positieve/constructieve oppositiepartner 

te zijn. We doen het samen voor de gemeente Boxmeer. Dit hebben we al vaker gedaan 

en resulteerde erin dat er serieus met onze standpunten wordt omgegaan. We nemen 

aan dat we deze lijn dit jaar kunnen doorzetten.  

 

Toezicht en handhaving 

Het is van groot belang dat eenieder zich veilig voelt in onze gemeente. Het liberale 

gedachtegoed  van de VVD hanteert het principe dat elke inwoner de vrijheid heeft om te 

doen en denken wat hij/zij wil totdat hij daarmee een ander in zijn/haar vrijheid 

belemmert. Wanneer dan blijkt dat er de vrijheid wordt genomen om regels te 

overtreden en dit onveilige gevoelens of oneerlijke situaties oplevert dan moet de 

gemeente hier wat mee. Een voorbeeld is horeca in het buitengebied. Handhaven is een 

must. Door goed, maar ook duidelijk toezicht kun je echte handhaving voorkomen. Wat 

nog belangrijker is dat het duidelijk is dat we niet willen dat regels worden overtreden, 

dat we dan wel echt gaan handhaven. Zo lang men meent dat je alles ongestraft kan 

doen zal toezicht weinig uithalen. Dit is een speerpunt voor de VVD, we zullen signalen 

hierover nauwgezet volgen. 

 

Stand van zaken COA 

De VVD heeft net als vorig jaar signalen ontvangen van regelmatige overlast veroorzaakt 

door jonge immigranten die in het COA in Overloon zitten. Overlast zowel in het COA als 

daarbuiten. Volgens welingelichte bronnen gaat het hier om economische vluchtelingen. 

Vraag: kent het college deze signalen en hoe gaat het college dit oplossen? 

 

 

Financiën 

De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de schuldquote omlaag te krijgen. Dit was 

aardig op de rit. Door investeringen is deze weer aan het stijgen. Als VVD zijn we 

tegenstander van deze verhoging. We hebben het aangegeven bij de grondaankopen van 

dit jaar: investeer verstandig en consistent. Koop geen gronden omdat het van de 

buurman is of goed te ontwikkelen is. Laat dit aan de projectontwikkelaars over. Als 

gemeente nemen we nog teveel ad-hoc beslissingen. Dit getuigt niet van visie. We willen 

het college en de Raad oproepen om dit samen op te pakken. In tijden dat het goed gaat 

moet men de schuld aflossen en sparen; dit om te voorkomen dat we in slechte(re) 

tijden impopulaire bezuinigingen moeten doen. Dát is volgens de VVD besturen met visie. 

 

Lokale lasten! Voor de VVD blijft het een heel heet hangijzer. De huiseigenaren gaan 

ieder jaar weer meer betalen, wij blijven pleiten voor geen verhoging van de OZB. Dit is 

een oneerlijke verdeling van de lasten over onze inwoners. We begrijpen de verhoging 

van de afvalstoffen. Ook is het duidelijk dat we in het kader van de opvang van 

regenwater ook een verhoging van de rioolheffing krijgen. Een verhoging van de OZB is 

en blijft voor ons onacceptabel. We moeten onze begroting niet sluiten met lokale 

belastingen, dat is niet de manier! En zeker niet eenzijdig en alleen over de 

huiseigenaren. Dit strookt totaal niet met het principe: de gebruiker betaalt. We dienen 

dan ook een motie in. Anders dan andere jaren zullen we niet vragen om de OZB voor 

komend jaar niet te verhogen. De VVD wil niet dat de begroting niet sluitend is, we willen 

wel dat het college de opdracht krijgt voor 2020 de OZB niet te verhogen. Niet 

vasthouden aan het inflatieprincipe, maar lasten eerlijk verdelen. 



 

DOEN 

Soms is een maatregel makkelijk te nemen. Onder het motto ‘kleine moeite, groot 

plezier’ pleiten we ervoor dat kleine maatregelen snel worden genomen (in de gemeente 

Sint Anthonis is dit ooit opgestart in samenwerking met de dorpscoöperatie Westerbeek). 

Een voorbeeld is de oversteek bij het Hoogkoor. Er is geen markering op de weg, de 

situatie is vooral nu het eerder donker wordt en vele kinderen gebruik maken van onze 

prachtige, nieuwe sporthal er niet veiliger op geworden. Wanneer dit door 

belanghebbenden wordt aangekaart bij de gemeente krijgen ze als antwoord dat dit 

wordt meegenomen bij de reconstructie van dit gebied. Een pot verf, een begeleidend 

ambtenaar en wat vrijwilligers vanuit de verenigingen en/of omgeving en het is zo 

gedaan. Hiervan zijn veel meer voorbeelden binnen onze gemeente, niet alleen op het 

gebied van verkeersveiligheid, maar ook op het schoonhouden van de gemeente. 

Uiteraard is hier nog steeds wel een (klein) budget voor nodig. We dienen een motie in 

met het verzoek aan het college om dit uit te werken in beleid, voor te leggen aan de 

Raad en daarna duidelijk te communiceren met onze inwoners. Samen kunnen we alles 

DOEN! Niet aangeven wat niet kan, maar kijken hoe het wel te realiseren is.  

 

Verloedering 

Jaren heeft de VVD gestreden tegen de verloedering.  

De entree van Boxmeer wanneer men vanuit Sambeek komt is abominabel. Vooral nu er 

een mooie, nieuwe wijk wordt gebouwd is dit onacceptabel. Dit is niet het uitzicht wat we 

voor de bewoners willen en dit is niet het visitekaartje wat we willen geven aan 

bezoekers van onze gemeente. 

Vraag: wat zijn de ontwikkelingen rondom deze panden? 

 

Bestuurlijke vernieuwing en meer duurzaamheid 

Het nieuwe college heeft de portefeuille bestuurlijke vernieuwing toegevoegd. We zijn 

hier voorstander van. We moeten af van het gegeven dat we alles al doen en dat het niet 

beter kan. Dit is het signaal wat wij krijgen vanuit de achterban en gemeenschap. De 

VVD fractie is van mening dat we deze signalen serieus moeten oppakken. Tijdens de 

kadernota is al een voorbeeld gegeven met de motie ondernemersvriendelijkheid. Dit kan 

meegenomen worden in de bestuurlijke vernieuwing. 

Vraag: wat is de stand van zaken met betrekking tot deze motie? 

 

Duurzaamheid wordt hoger op de agenda gezet. Dit is een belangrijk onderwerp. 

We missen in deze begroting doelen hiervoor. We vragen ons dan ook af hoe de 

investering in een uitbreiding van het college (70.000 euro) staat ten opzichte van het 

rendement voor de gemeente? Het milieu is erg belangrijk, we hebben de 

verantwoordelijkheid om de aarde zo duurzaam en schoon mogelijk door te geven aan de 

volgende generaties. Duurzaamheid moet wel volgens het principe dat we doen wat moet 

en niet omdat het kan. De ontwikkeling gaan razendsnel en we moeten niet de eerste 

willen zijn en dan achteraf merken dat het beter, efficiënter en duurzamer kon. Gezien de 

importantie willen we vragen of dit thema op dezelfde wijze behandeld kan worden als 

bijvoorbeeld het bestemmingsplan buitengebied. Neem de Raad mee in de overwegingen. 

Dit zorgt voor een gedegen draagvlak en voor meer inzicht. 

 

Een schone gemeente 

De stijging van de kosten op de milieustraten houdt de gemoederen in onze gemeente 

erg bezig. De onduidelijkheden nemen toe, evenals de frustraties. 

De VVD heeft begrepen dat je je moet legitimeren om de milieustraat in Haps te mogen 

gebruiken. Dit zorgt voor problemen voor onze nieuwe inwoners. Ze wonen hier, maar 

hebben nog een legitimatiebewijs uit een andere gemeente. Dan kunnen ze geen gebruik 

maken van faciliteiten. Dit werkt ook andersom, wanneer men vertrekt uit de gemeente 

kun je er nog wel gebruik van maken.  

We willen allemaal dat we samen de gemeente schoon houden. Eigen 

verantwoordelijkheid, met een gemeente die faciliteert. Met het weghalen van 



prullenmanden, het tegenhouden van bladmanden en het duurder maken van de 

milieustraat faciliteren we juist niet.  

 

Het ophalen van oud papier door de verenigingen in Boxmeer, Overloon en Vierlingsbeek 

hangt ook aan een zijden draadje.  

Als gemeente moeten we duidelijk stellen dat we deze service belangrijk vinden dus 

moeten we de risico’s niet bij de verenigingen neerleggen. Wanneer de gemeente 

bijvoorbeeld met de verenigingen min-max afspraken maakt zorgen we ervoor dat het 

ophalen gecontinueerd wordt. Wanneer we dit niet doen zal het ophalen in het gedrang 

komen. Dat is dan een keuze, maar wel een keuze die we moeten maken. 

We dienen een motie in om het college te verzoeken om in gesprek te gaan met alle 

verenigingen tegelijkertijd om duidelijk onze doelen en verwachtingen uit te spreken en 

de financiële haalbaarheid te berekenen. Tevens dienen de verenigingen meegenomen te 

worden in het nieuwe aanbestedingstraject. Zoals het nu gaat is geen optie. 

 

Een jaar geleden heeft de VVD tijdens de beschouwingen de stankproblematiek rondom 

Sambeek en Boxmeer aangekaart. De VVD heeft in een open dialoog gesproken met de 

ondernemers in dat gebied. Vooralsnog lijkt het erop dat het niet altijd duidelijk is waar 

de geur vanaf komt. Op dit moment wordt alles gerelateerd naar een enkele ondernemer 

en de vraag is of dit wel terecht is. We willen het college verzoeken (net als vorig jaar) 

om de omgevingsdialoog opnieuw op te starten zodat deze problematiek wordt 

aangepakt. 

Graag een reactie van het college. 

 

Natuurlijk gaan er veel zaken goed! Hier zijn we erg blij mee. 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 


