
 
 
 

Handhaving en transparantie 
De vorige beschouwingen ben ik begonnen met een WOB-verzoek. Dit omdat het college 

verzuimde antwoorden te geven op vragen van de SP, ondanks de toezegging transparantie in dit 

huis aan te brengen. De transparantie is dit jaar ver achter gebleven. Relevante informatie voor 

raadsbesluiten zijn vaak op het laatste moment toegevoegd aan de vergaderstukken. Het college 

heeft een actieve informatieplicht richting de raad. Helaas constateert de SP te vaak dat een 

eenzijdig beeld gegeven wordt waardoor goed overwogen besluitvorming niet mogelijk is. Zo ook 

de transparantie naar de burger. Een besluit op nota bene een WOB-verzoek staat niet op een 

openbare besluitenlijst. Die actieve informatieplicht blijft voor wat de SP betreft ook achter in het 

HANSA-dossier.. Correspondentie over 2013 en 2014 vanuit het HANSA-dossier is nog altijd niet 

gedeeld met de raad, dit ondanks verzoeken hiertoe. Een onderzoek naar de gehele gang van zaken 

rondom HANSA wordt door de SP aanbevolen. De informatie blijft ver achter, maar ook te pas en 

te onpas werd door het college geheimhouding opgelegd. De raad werd hierdoor nagenoeg 

monddood gemaakt. De SP wil een duidelijke regeling wanneer geheimhouding opgelegd wordt. 

Geheel zoals de wet het voorschrijft. Op welke passage om welke reden tot welk moment, dus met 

verval van geheimhouding enkel door verstrijken van de tijd. Bij verlenging dient u dit weer aan de 

raad voor te leggen. 

 

Er dient gehandhaafd te worden wanneer overtredingen ten opzichte van het bestemmingsplan 

geconstateerd worden. De jurisprudentie hierover is duidelijk. De insteek van dit college om per 

definitie te legaliseren dient omgezet te worden in een handhavingsdefinitie. 

In het verlengde hiervan komen wij daarom met een amendement om programmapunt 4.3 te 

schrappen. Ontwikkeling strijdig met het bestemmingsplan kunnen wij niet autoriseren. 

>Amendement Regiefunctie  

 

Samen leven en niet alleen is het uitgangspunt van de SP 
Een sociaal beleid wat past bij de noden van de burgers. Ons inziens is een goed sociaal beleid pas 

goed als er geen groepen buiten de participerende samenleving vallen. We zien steeds meer dat 

groepen inwoners met een laag inkomen in de armoede vervallen. WAJONG-gerechtigden en 

jongeren die gehandicapt zijn die niet in de Wajong mogen of eruit gekeurd worden,  

UWV-ers nadat de uitkering stopt omdat er geen baan gevonden kan worden, flexwerkers die nooit 

meer krijgen dan het minimumloon wat asociaal laag is, maar ook oudere inwoners met alleen 

AOW. 

 

Al deze inwoners ervaren een grote belemmering bij de participatie in de maatschappij. Voor deze 

groep willen we de mazen in het vangnet verkleinen. 

 

De gemeente Boxmeer kent nu een armoede beleid met een inkomensgrens van 115% van de van 

toepassing zijnde bijstandsnorm. 

 

Inwoners die net boven deze grens zitten, hebben een armoedeval gemaakt de afgelopen jaren. Het 

meedoen in de maatschappij en het opvangen van grote kostenposten wordt voor hen steeds 

moeilijker, zo niet onmogelijk. 

 



Als gemeente hebben we de beleidsvrijheid en de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe hoog de 

toegangsdrempel voor adequate armoedebestrijding ligt. 

 

Wij, SP en PK, komen dan ook met moties om de bijstandsnorm voor armoede beleid te verleggen 

van 115 % naar 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, alsmede wat te doen aan 

vereenzaming. 

>Motie Armoedebeleid 

>Motie Vereenzaming 

 

Participatie 
Wat hebben we bereikt voor mensen met een beperking. Moeten we afscheid nemen van St. Actief 

of niet? Er moeten meer echte werkplekken komen. De SP blijft voorstander van de samenwerking 

met IBN. 

 

Milieu en Duurzaamheid 

“Onze ambitie is: meer balans tussen mens, milieu en een gezonde economie.” 

, een klein zinnetje uit het coalitieakkoord. De afgelopen jaren zijn er echter besluiten genomen die 

anders doen vermoeden. Ik noem er enkele: mestverwerking in Overloon, Camperplaatsen in de 

Vilt,  Geurbeleid dat echt verschil kon maken. De zwaarte ligt overduidelijk op economie. Van een 

balans is al jaren geen sprake. 

 

Vorig jaar begonnen we onze beschouwing met “de aanhouder wint”. Dit hadden we dit jaar 

wederom kunnen doen. Ging het destijds over de inzameling van drankkartons, dit keer gaat het 

over onkruidbestrijding. Na jarenlang met een motie te komen om glyfosaat-houdende 

bestrijdingsmiddelen te verbieden, welke elke keer door deze coalitie werd verworpen, is hier dit 

jaar toch een verbod op gekomen en opgenomen in het beleid van de gemeente Boxmeer. Ook deze 

motie is dus niet meer noodzakelijk. 

 

Waar wel een motie voor komt is het inkopen van groene energie. De gemeente Boxmeer heeft dan 

wel de gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen of dit zit nog in de planning, maar 

koopt wel nog steeds grijze stroom in. De SP roept dit college dan ook op om bij het aangaan van 

nieuwe energie contracten altijd te kiezen voor een aanbieder die echte groene energie aanbiedt. 

Hiervoor mogen ook geen groencertificaten voor gebruikt worden aangezien dit alleen op papier 

groene stroom is en in werkelijkheid deze stroom gewoon grijs opgewekt wordt.  

>motie inkoop groene energie 

 

Duurzaamheid blijft in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de overheid en de 

producenten. De consumenten moet de mogelijkheid geboden worden om hun leven zo duurzaam 

mogelijk in te richten. Er moet zoveel mogelijk ingezet worden op alternatieve vormen van energie 

en het terugdringen van de CO² uitstoot. We hopen dan ook op een voorspoedig verloop van het 

nieuwe duurzaamheidsplan en dat de gemeente een voorbeeld mag zijn voor bedrijven en 

particulieren om waar mogelijk nog meer in te zetten op duurzame energie. 

 

Natuur en landschap 
De SP is een groot voorstander van een buitengebied waar de natuur, toerisme en de landbouw in 

een goede balans zijn. Hierbij dient de aandacht vooral te liggen op de gezondheid van mens en 

natuur. Dierenaantallen moeten omlaag en er is geen plaats voor megastallen en mestfabrieken die 

als resultaat een nog grotere belasting en verslechtering voor onze gezondheid en natuur hebben. Zo 

is het nog niet duidelijk wat de effecten voor de gezondheid zijn van resten van antibiotica, 

hormonen en medicijnen die gebruikt worden. De natuur is een hele belangrijke schakel in onze 

leefbaarheid. 

 



Agrarische ondernemers moeten rekening houden met dierenwelzijn, stankoverlast en de uitstoot 

van schadelijke stoffen. Uitbreidingen door agrarische ondernemers kunnen alleen onder zeer strikte 

voorwaarden. Zo dient de buurt betrokken te worden zodat het maatschappelijk draagvlak boven het 

economische draagvlak gaat. Veehouderijen die met hun plannen aan alle nieuwe regels voldoen en 

voldoende draagvlak hebben moeten uiteraard hun plannen kunnen realiseren. Alleen zo komen we 

tot een leefbaar buitengebied. 

 

Respect voor alles wat leeft is een zaak van beschaving én gezond verstand. We moeten allemaal 

zorgvuldig met onze natuur omgaan. Niet alleen voor de leefbaarheid nu maar ook voor later, voor 

de leefbaarheid voor onze kinderen en kleinkinderen. 

 

Naast leefbaarheid in het buitengebied is de SP ook voor “be-leefbaarheid” van het buitengebied. 

De natuur beleven kan bijvoorbeeld in ons Maasheggengebied. Een cultureel natuurgebied dat uit 

oogpunt van natuur en toerisme in de oorspronkelijke staat moet blijven. Aansluiten bij  

Unesco Biosphere kan een meerwaarde opleveren voor dit gebied. 

VRAAG: Hoe ver staan we bij de uitvoering hier van? 

 

Schaartven  
Het Schaartven zien wij graag geëxploiteerd worden door een horeca-ondernemer die een serieus 

etablissement neerzet. Het moet een aantrekkelijke natuurparel worden voor onze burgers en de 

omgeving. Mogelijk kan vergroten van de plas meerwaarde geven. 

 

Grensontkennend samenwerken  
Vorig jaar is er een amendement van de SP unaniem aangenomen betreffende het grensontkennend 

samenwerken. In het amendement werd aangegeven dat er bij projecten naast een duidelijk 

economische meerwaarde is er ook een maatschappelijke meerwaarde kan zijn. Verbaasd zijn we 

dan ook om nu wederom in deze begroting te lezen, ik citeer: “De gemeente wil zich meer gaan 

richten op het Duitse achterland en grensontkennend samen gaan werken, dit onder voorwaarde dat 

er een duidelijke economische meerwaarde te herkennen is” 

Vraag: Waarom is het unaniem aangenomen amendement niet verwerkt in deze begroting en is er 

dan wel in de geest van dit amendement gehandeld? 

Vraag: En moeten we nu wederom met dit amendement komen? 

 

Glasvezel 
In opdracht van de raad heeft LVC-net een haalbaarheidsonderzoek gedaan in het Land van Cuijk. 

Niet alleen liet LVC-net op kosten van de burger de termijn langer doorlopen, ook is LVC-net nu 

bezig met een onderzoek naar WIFI in het buitengebied. Vraag: vindt het college ook niet dat  

LVC-net zich dient te houden aan de verleende opdracht? 

 

Toekomstbestendig Boxmeer 

Toekomst voor gemeente Boxmeer moeten we zoeken in verbeteren van de leefbaarheid en 

woonklimaat. T.o.v. de grotere steden om ons heen kunnen we economisch niet de slag winnen.  

We moeten accepteren dat mensen voor hun werk naar deze steden reizen en dat aantrekken van 

nieuwe werkgelegenheid beperkt is. Wel proberen om onze huidige werkgelegenheid te behouden 

bijv door middenstand (horeca en winkels in onze centra) te steunen. De leefbaarheid te verbeteren 

door het woonklimaat te verbeteren, meer ruimte, meer groen, betere huurwoningen aanbieden in 

onze woonkernen dan de grote steden kunnen bieden. Onze natuurgebieden uitbreiden/versterken en 

buitengebied verbeteren voor natuur. We zien graag een lappendeken van natuur met landbouw. We 

zorgen voor snelle verbindingen met grote steden, zowel openbaar vervoer, auto maar vooral ook 

fietssnelwegen voor elektrische fietsen. 

 

 



De SP is blij met de bouw van sociale huureenheden bij de Pauluskerk maar er is meer nodig. Juist 

ook om onze jonge burgers een aantrekkelijke woning te kunnen bieden zodat ze niet weg trekken. 

Denk hierbij aan inbreiding op de lege plekken in Boxmeer zelf. Om sociale huurwoningen te 

stimuleren is de grondprijs voor woningstichtingen verlaagd.  

 

De verbouwing van het Hoogkoor is zo'n toekomstbestendig initiatief. Geld wordt gebruikt om te 

investeren in onze dorpen, in goede winkelcentra, in goede sport en cultuurvoorzieningen.  

Om Boxmeer aantrekkelijk te houden moet ècht een keer voldaan worden aan die regel uit het 

coalitieakkoord om de OZB maximaal met de inflatie te laten stijgen. 

 

Een toekomstig Boxmeer kent voldoende voorzieningen voor ouderen en goede zorg. Zorg is goed 

voor onze oudere burger en creëert tevens werk. 

 

Krimp betekent ook je aanbod in onderwijs afstemmen op de bevolking. 

In Overloon zien wij de oude lagere scholen graag vernieuwd en aangepast worden aan de behoefte 

die er nu is. Het samengaan van de scholen in Boxmeer vraagt nog wel de aandacht voor de 

verkeersveiligheid bij de oversteek Schilderspad richting station. 

 

De SP onderstreept het belang van tijdige bereikbaarheid door de brandweer. 

Echter 600.000 euro voor de brandweer in Oeffelt zien wij graag uitgewerkt om een goed besluit 

hierop te kunnen nemen.  

 

Samenvattend: 

De SP wil verdere transparantie, openheid, handhaving, leefbaarheid in kernen en buitengebied  

Met deze blik in deze juiste richting, hoef je niets anders te doen dan te gaan lopen! 

 


