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VERSLAG BESTUURSRAAD ENGELEN EN BOKHOVEN
DATUM: 29 JUNI 2020

Aanwezig:
Voorzitter: mevrouw Y. Schram
Overlegpartner: de heer J. Hoskam
Ambt. secretaris: mevrouw J. Pawiroredjo
Ambtelijk: de heer D. van Rooij (afdeling OOV)
Leden : de heer P. van Beek

: de heer J.J. Branderhorst
             : mevrouw Y. Mulkens

: de heer P.J.M. Noz
: mevrouw M.M. van den Oord – Raemaekers

Pers : mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad)
Publiek : 5 personen
Afwezig: de heer M.F.J.M. Kroezen

1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Dit is de eerste fysieke
vergadering sinds de corona crisis. De vorige vergadering heeft in februari plaatsgevonden. De
bestuursraad heeft in de tussentijd echter niet stil gezeten. Wethouder Hoskam is vanavond aanwezig.
De heer Geers is afwezig in verband met een onverwachte vergadering. De heer Kroezen is afwezig.

2. PRESENTATIE PROJECT ‘SAMEN MAKEN WE ENGELEN VEILIGER”
De heer Van Rooij is werkzaam bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Er is in Engelen een
wijkscan uitgevoerd en een veiligheidsagenda samengesteld.

Wat zijn wijkscans?
De wijkscans zijn door het college in het bestuursakkoord vastgelegd. In de wijkscans wordt per wijk
gekeken naar veiligheid en veiligheidsbeleving. De wijkscans worden in alle wijken en dorpen van de
gemeente ’s-Hertogenbosch uitgevoerd. De afgelopen periode heeft de wijkscan plaatsgevonden in
Engelen. In een wijkscan worden politiecijfers meegenomen en de uitkomsten uit enquêtes en social
media.

Proces in Engelen
Gestart is met het project “Boef in de wijk”. Daarbij is in spelvorm met ouders en kinderen aandacht
gevraagd voor woninginbraak. Geprobeerd is om mensen te laten zien wat gevaarlijke situaties zijn en
hoe inbraak tot stand komt. Burgemeester Mikkers is daarbij aanwezig geweest. Daarna is onderzoek
via social media verricht. Ook zijn wij de wijk ingegaan. Studenten hebben huis-aan-huis geflyerd en
mensen geïnterviewd. Geprobeerd is om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Daarna is er een
analyse uitgevoerd. Samen met de Bestuursraad, politie en gemeente is gekeken hoe de analyse
doorvertaald kan worden naar Engelen

Uitkomsten onderzoek veiligheidssituatie Engelen
Het resultaat is gunstig. In een cirkeldiagram is in donkergroen aangegeven wat heel goed is, groen is
goed en twee onderdelen scoren geel. Het gaat dan om onveilig voelen bij jeugd. Dat hangt samen
met overlast van jeugd, maar dat resultaat valt in Engelen heel gunstig uit. Het gaat erom dat mensen
zich minder prettig voelen als zij langs een groep jongeren moeten lopen. Het aantal woninginbraken
in Engelen in de afgelopen jaren bedraagt gemiddeld 4 inbraken per 1.000 woningen. Dat komt
overeen met het gemiddelde voor heel ’s-Hertogenbosch.

Uitkomsten wijkscans
Ongeveer 12 % van de inwoners van Engelen heeft meegedaan met de wijkscans. Er zijn 477
enquêtes ingevuld. De score voor alle drie buurten in de wijk Engelen komt uit op een 8,5. 90 % van
de respondenten geeft een acht of hoger. 1 % geeft een 5 of lager. 84 % vindt de wijk veilig of heel
veilig. 3 % vindt de wijk (heel) onveilig. Gevraagd wordt of er nog een verschil in uitkomst zit tussen
Kom Engelen en de Haverleij. Daar kan echter niet veel over gezegd worden, omdat er te weinig
respondenten zijn.

Wat gaat goed?

- Sociale controle/cohesie
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- Korte lijntjes tussen inwoners, politie en de gemeente
- Weinig criminaliteit, overlast
- Inrichting Haverleij

Onderwerpen op de agenda
Woninginbraken:
Daar willen wij graag iets mee doen. Bij de gemeente werken preventie adviseurs. Die kunnen gratis
bij mensen thuis langs komen om tips te geven over de woninginbraak preventie. Wij gaan daar in
september aandacht voor vragen.

Verkeersveiligheid:

- Aanpakken situatie rondom de Matrix.
- Tijdelijke snelheidsmeters plaatsen op de kruising Baron van der Aaweg.
- Tijdelijke snelheidsmeters op de Maasdijk. Mevrouw Mulkens vraagt of er op deze locatie in twee

seizoenen gemeten kan worden. Er zit een verschil in drukte tussen het zomer- en winterseizoen.
De heer Van Rooij adviseert de Bestuursraad om dat af te stemmen met de heer Gijsbrechts.

Communicatie
Wij willen niet alleen negatieve, maar ook positieve veiligheidsinformatie delen. Er wordt bijvoorbeeld
alleen gecommuniceerd over een woninginbraak. Als er bijv. acht weken in een wijk niet wordt
ingebroken, wordt dat niet gecommuniceerd. Wij willen positieve informatie gaan delen zodat niet
alleen het negatieve blijft hangen. Dat draagt bij aan de veiligheidsbeleving.

Jongeren
Jongerenwerk gaat kosteloos cursussen organiseren om in gesprek te gaan met jongeren. Dit wordt
samen met de BREB opgepakt. Hoe spreek je nu zo’n jongere aan? Hoe ga je met hen in gesprek?
Mevrouw Mulkens informeert of er ook cursussen gegeven worden aan jongeren over hoe zij met
ouderen om moeten gaan. Zodat jongeren bewust worden over wat hun gedrag doet met anderen.

Engelermeer
Duidelijkheid omtrent aanpak overlast. Uit de enquête volgt dat mensen weinig overlast ondervinden
bij het Engelermeer. De politie gaat samen met Staatsbosbeheer en de gemeente kijken welke acties
wij wel en niet gaan uitvoeren. Mevrouw Mulkens geeft aan dat de enquête een vertekend beeld geeft.
Zij heeft met een aantal mensen gesproken. Die hadden niet in de gaten dat het Engelermeer bij de
wijk Engelen hoorde en hebben daarom niets ingevuld bij vragen over het Engelermeer. Veel mensen
vinden het onveilig bij het Engelermeer. Men ziet het Engelermeer als onderdeel van het
buitengebied. Mevrouw Mulkens is van mening dat er in het onderzoek specifieke vragen over het
Engelermeer gesteld hadden moeten. Dan was er een andere uitkomst uit het onderzoek naar voren
gekomen. De heer Van Rooij geeft aan dat in het onderzoek open vragen gesteld zijn over wat
inwoners vinden van veiligheid in hun wijk. Mevrouw Schram vult aan dat de bestuursraad meer
meldingen heeft ontvangen over vuilstort en overlast bij het Engelermeer. De heer Van Rooij zegt toe
bij dit onderzoek de vragenlijst voor te leggen bij de desbetreffende wijkraad of bestuursraad.  Hij
meldt dat hij in 2021 samen met de heer Van Gaal en de BREB op veiligheidsgebied zal kijken naar
de wijk- en buurtmonitor.
Mevrouw Schram dankt de heer Van Rooij voor de presentatie. De BREB maakt graag gebruik van
het aanbod om bij herhaling van het onderzoek te kijken naar de vraagstelling.

3. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN 17 FEBRUARI 2020

Naar aanleiding van:

Pagina 1:

Rotonde Beverspijken
De heer Branderhorst spreekt zijn complimenten uit over de voortvarendheid waarmee de aanleg van
de rotonde is aangepakt. De rotonde ziet er keurig uit. Mevrouw Schram vult aan dat dat ook voor de
tijdelijke ontsluitingsweg geldt. Zij is benieuwd naar de locatie waarop de bomen herplant worden.
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Pagina 2:
Windturbines
De BREB heeft op 23 juni antwoorden gekregen op vragen die tijdens de vergadering van 17 februari
zijn gesteld over windturbines. Daarin wordt over de nulmeting het volgende gesteld:
“De windturbines moeten voldoen aan de normstelling van het Activiteitenbesluit. Indien daartoe
aanleiding is, kunnen ten aanzien van geluid (hoge en lage frequenties) controlemetingen worden
verricht. Een nulmeting (en daarna een geluidmeting met turbines) geeft alleen een mogelijk verschil
weer van de situatie met en zonder windturbines, maar zegt niets over of wel of niet wordt voldaan
aan de wettelijke normstelling. Een nulmeting heeft geen juridische status en ligt niet voor de hand.”
Mevrouw Mulkens is het er helemaal niet mee eens dat een nulmeting juridisch niet houdbaar zou zijn.
Zelfs het RIVM geeft adviezen daarover. Een nulmeting gaat niet alleen over geluid maar ook over
gezondheid. De huisarts maakt zich daar ernstig zorgen over. Mevrouw Mulkens wil hier graag in de
vergadering van september op terugkomen.

Pagina 3:

Plaatsing zendmast
De heer Hoskam meldt dat, ondanks eerdere geluiden, geen enkele VVE mee wil werken aan de
plaatsing van een zendmast. De gemeente gaat met Vodafone contact leggen over dit dilemma en de
voortgangsplannen. Ook elders in de stad lopen we er steeds meer tegenaan dat iedereen bereikbaar
wil zijn, maar aan de andere kant wil niemand de faciliteiten daarvoor geven. Op een gegeven
moment moeten we de discussie voeren hoe we in zijn algemeenheid bereikbaar willen zijn.

Pelletverwarming
Op dit moment wordt er, ook landelijk, op een andere manier naar biomassa gekeken. Mevrouw
Mulkens meldt dat een aantal geïnteresseerde kopers van het plan Heesterburgh niet gelukkig zijn
met de pelletverwarming. Mevrouw Schram geeft aan dat er een voornemen is om een nieuwe
bijeenkomst te organiseren als we met meer dan 100 mensen bij elkaar mogen komen. Dan kunnen
nieuwe ontwikkelingen mee genomen worden.

Pagina 4:

Planvorming Henriëttewaard
De heer Branderhorst is benieuwd of er al meer bekend is over het initiatief van Broed voor de locatie
Henriëttewaard 5a. De heer Hoskam meldt dat het plan van Broed definitief is afgewezen.

Evenementenkalender
In het verslag is opgenomen dat er in februari antwoorden via de mail aan de BREB zijn gestuurd. Dat
klopt niet volgens de heer Van Beek. De BREB is wel bij de wethouder op bezoek geweest.
Afgesproken is dat de evaluatie aan de BREB zou worden toegestuurd. Gevraagd wordt hoe het met
de vergunningverlening rondom het Engelermeer staat en of er dit jaar überhaupt iets georganiseerd
gaat worden. De heer Hoskam antwoordt dat er op dit moment vanwege de corona-maatregelen
officieel geen evenementen georganiseerd mogen worden. Vanaf 1 juli is er weer een verruiming. Dan
is er geen beperking meer van het aantal personen, mits de 1 ½ meter gewaarborgd kan worden. Er
zijn geen vergunningen aangevraagd, want dat kan pas per 1 juli. Het college heeft De Bossche
Zomer ontwikkeld om toch kleinschalige activiteiten in de buurten en wijken in de gemeente mogelijk
te maken. Mevrouw Schram meldt dat de BREB de evaluatie van het Losjes Festival 2018 heeft
ontvangen, waarvoor dank.

Verlichting reclamezuil nabij viaduct A59
De heer Hoskam meldt dat de verlichte reclamezuil met toestemming van de gemeente is geplaatst.
Deze zuil valt binnen de uitvoering van een bestaande concessieovereenkomst die is gesloten voordat
het nieuwe beleid is vastgesteld.
De gemeenteraad heeft op 7 april 2020 ingestemd het nieuwe reclamebeleid. Daarin is een bepaling
opgenomen dat de verlichting van alle reclame in de openbare ruimte tussen 23.00 en 07.00 uur uit
moet zijn, met uitzondering van de nabijheid van openbare gebouwen/transferia die dan nog open
zijn.  De bestaande concessieovereenkomsten kunnen hierop niet worden aangepast. Wanneer de
lopende concessieovereenkomst voor de reclamemasten afloopt zal het nieuwe beleid kunnen worden
geïmplementeerd.
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Bewoners in Beweging
Mevrouw Van den Oord meldt dat de Dorpstafel verplaatst wordt van 19 mei naar 10 november.
Onderwerp is “woonvisie en woonvormen”. Gevraagd wordt of daar ook ambtelijke ondersteuning bij
aanwezig kan zijn.

Het verslag wordt vastgesteld.

4. ENGELERMEER: VEILIGHEID EN HANDHAVING

De heer Branderhorst geeft aan dat de discussie over overlast bij het Engelermeer al speelt vanaf
2003. Het resultaat is nog steeds onduidelijk. Het is tot nu toe nog niet gelukt om politie, gemeente en
Staatsbosbeheer bij elkaar te krijgen. De bestuursraad stoort zich daar heel erg aan. De afspraken die
we rondom het Engelermeer gerealiseerd zouden willen hebben, kunnen niet gerealiseerd worden,
omdat deze partijen geen reactie geven op onze vragen. Daarbij komt de ergernis rondom het
sekstoerisme bij het Engelermeer Dat geldt ook voor naaktrecreatie, terwijl ze de beschikking hebben
over een naaktstrand. Wat is nu het standpunt van de gemeente? Wij dringen er bij het college op aan
om verantwoordelijkheid te nemen en te proberen om deze drie partijen op hun taakstelling te wijzen.
Er wordt open en bloot gerecreëerd door mannen, en ook door vrouwen. Dat is een onprettig
gegeven. Op het moment dat de wijkagent verschijnt, vertrekken veel mensen omdat ze dan kennelijk
nattigheid voelen.
De heer Hoskam geeft aan dat een poging zal worden ondernomen om Staatsbosbeheer, gemeente
en politie samen aan tafel te krijgen. De bestuursraad zal daar ook bij worden uitgenodigd. Van
daaruit zal verder worden gekeken hoe grip gekregen kan worden op de situatie die in de afgelopen
jaren bij het Engelermeer is ontstaan.

Mevrouw Mulkens geeft aan dat er nu campers staan. Niet bekend is wat daar gebeurt. Het draagt niet
bij aan het gevoel van veiligheid. Mevrouw Schram vult aan dat er veel meldingen binnen gekomen
zijn, zeker van 15 mensen. Er wordt geen 1 ½ meter afstand gehouden. Alleen dat is al een reden om
een bekeuring te geven. Ook zijn er signalen van drugshandel en wordt er afval gestort. Het is een
complexe problematiek die verder gaat dan sekstoerisme.

5. WOONVISIE

De heer Hoskam stelt voor om dit onderwerp te verschuiven naar de volgende vergadering. De
woonvisie valt onder de portefeuille van de heer Geers. Hij is volledig op de hoogte van dit dossier.
Mevrouw Van den Oord geeft aan dat een tijd geleden met de heer Geers is afgesproken dat de
bestuursraadvergaderingen geen eenrichtingsverkeer meer zouden zijn. Op basis daarvan heeft zij
een aantal vragen gesteld om een verbinding te maken met de Woonvisie die voorligt en wat dat
betekent voor Engelen en Haverleij. De heer Hoskam antwoordt dat in de Woonvisie een aantal
dingen mogelijk worden gemaakt, waaronder CPO-projecten, particulier opdrachtgeverschap, aan
welk type woningen bestaat behoefte en hoe gaan we dat vorm geven? Hoe dat uitpakt voor Engelen
en Bokhoven kan het beste met de heer Geers worden besproken.

6. VOORJAARSNOTA 2021

Mevrouw Schram geeft aan dat de gemeente voor een stevige bezuinigingstaakstelling staat. De
financiële gevolgen van de coronacrisis zijn nu nog niet precies te overzien. Voor 2020 wordt een
voorlopig negatief effect verwacht tussen € 15 en € 25 miljoen. Voor de extra lasten is vanuit het
kabinet extra geld toegezegd. Als de gemeente niet volledig gecompenseerd wordt, zal dat binnen de
gemeentelijke begroting opgevangen moeten worden. Daarnaast heeft de gemeente te maken met
tegenvallende inkomsten en onvoorziene kosten. Hierdoor verslechtert het financiële beeld voor de
komende jaren met € 3 á 4 miljoen per jaar. Het hele ombuigingspakker bedraagt ruim € 5,6 miljoen
structureel en € 6,6 miljoen incidenteel.

In de voorjaarsnota 2021 staat verder:

· met een begroting van € 750 miljoen is het mogelijk uitvoering te geven aan de ambities uit het
bestuursakkoord;

· gelet op het financiële meerjarenbeleid is er geen ruimte voor nieuw beleid;
· het betrekken van de burgers blijft van belang.
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Met deze ombuigingen zijn op termijn de miljoenen bij elkaar te schrapen, maar wordt daarmee ook
gekozen voor een toekomstbestendige koers? Het is ook mogelijk te kiezen voor een inhoudelijke
benadering: ombuigen met een visie. Wat zijn de effecten op korte termijn en welke prioriteiten heeft
het college voor de lange termijn?
Geen ruimte voor nieuw beleid is geen toekomstbestendige optie. Juist in deze tijd is het aan
overheden om de economie op gang te brengen of te houden. Door herstelwerkzaamheden naar
voren te halen creëert ‘s-Hertogenbosch veel werkgelegenheid. Aanbestedingen kunnen nu
goedkoper uitpakken. Wie tijdens een recessie blijft investeren, plukt daar op lange termijn de
vruchten van.

In het bestuursakkoord 2018-2022 wordt ruim aandacht besteed aan de rol van de gemeente bij
initiatieven van bewoners. Uitgangspunt was overheidsparticipatie, waarbij de gemeente geen
sturende of regievoerende rol op zich neemt, maar initiatieven van bewoners ondersteunt. Ook
financieel. Als alle initiatieven van burgers nu worden afgeschaft of vertraagd dan is dat voor de
participatie van burgers geen goed teken.

De voorgestelde ombuigingen raken ook het gebied van de bestuursraad Engelen Bokhoven. We
noemen:

· bezuinigingen op het leerlingenvervoer;
· de verlaging van het wijk- en dorpsbudget;
· het herzien van het aantal accommodaties;
· bezuinigingen op de verenigingssubsidies;
· communicatie over de energietransitie;
· afschaffen van de bijzondere bijstand voor sociale activiteiten;
· de ondersteuning voor bedrijventerreinen bij het behalen van de verplichte

duurzaamheidsdoelstellingen.

Het college had er ook voor kunnen kiezen om niet te bezuinigen op het gebied van kwetsbare
groepen in de samenleving. Er zijn door de coronacrisis meer kwetsbare groepen bijgekomen. De
economische- en maatschappelijke impact is groot. De werkloosheid is toegenomen. Ook wordt er
een stevige economische crisis verwacht. En bij elke economische crisis stijgt het aantal mensen in
armoede en het aantal mensen in de (problematische) schulden.

Het college had er ook voor kunnen kiezen om niet te bezuinigen ten koste van de leefbaarheid:
verenigingen, vrijwilligers, wijk- en dorpsgericht werken. Dorpshuizen, wijkcentra en andere
ontmoetingsplekken, bijvoorbeeld onze Herberg Haverleij, zijn heel waardevol voor de leefbaarheid in
dorpen en wijken. Door het wegvallen van de opbrengsten van verhuur, grote activiteiten en
consumpties kampen deze accommodaties met een forse omzetdaling terwijl de vaste lasten blijven
doorlopen.

Hoe zal de ombuiging op het wijk- en dorpsbudget worden uitgevoerd? Met de kaasschaaf: allemaal
een beetje inleveren? Of wordt er ook gekeken naar de resultaten in eerdere jaren. In Engelen en
Bokhoven gebruiken we het hele budget om alle initiatieven van onze bewoners te faciliteren. Maar er
zijn ook wijk- en dorpsraden met veel meer middelen maar minder initiatieven, die geld overhouden.

Het college had er ook voor kunnen kiezen om bij de bezuinigingen verschraling op het gebied van
woon- en leefomgeving te voorkomen. Leefruimte en buitenruimte zijn tijdens de coronacrisis een stuk
belangrijker geworden voor mensen, zoals blijkt uit onderzoek. We merken in Engelen en Bokhoven
dat er meer gewandeld wordt in het buitengebied. Het aantal meldingen van bewoners bij de
bestuursraad over onveilige situaties rond het Engelermeer is daarom enorm toegenomen. De
ontmoetingen met seksuele bedoelingen, die in dit natuurgebied plaatshebben, worden door onze
bewoners niet op prijs gesteld. Helaas laten ook te veel mensen (vaak ook jongeren) hun afval achter
na een avondje chillen. Te weinig handhaving leidt ook tot verrommeling van het gebied.

Het college had er ook voor kunnen kiezen om prioriteit te geven aan duurzaamheid, milieu- en
educatie en de energietransitie. De uitbraak van het coronavirus vormt een acute bedreiging voor de
volksgezondheid, de samenleving en de economie, maar dit geldt op termijn evenzeer voor de
gevolgen van klimaatverandering. Zo bestaat het risico dat veel bedrijven als gevolg van de
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afgenomen investeringsruimte voorgenomen duurzaamheidsinvesteringen uitstellen. Het is
buitengewoon triest, dat het voornemen van de bestuursraad om het bedrijventerrein De Vutter te
verduurzamen, nu van de baan is. Het is goed om te kijken waar we kunnen bezuinigen, mits er een
visie is en prioriteiten worden aangegeven. Aan de andere kant kan de gemeente slimme
investeringen doen die voor korte en middellange termijn geld opleveren. De bestuursraad vindt het
onwenselijk als we alle infrastructuur, zowel sociaal als fysiek, kapot gaan bezuinigen ten koste van de
kwetsbare groepen in de samenleving, innovatie, duurzaamheid en de kwaliteit van woon- en
leefomgeving.

De heer Hoskam neemt kennis van de opmerkingen en aanbevelingen van de bestuursraad. Hij geeft
een toelichting op de financiële situatie van de gemeente. De gemeente had bij de meerjarenbegroting
in de uitgangspositie vóór Corona een tekort van 2,7 miljoen. Om de begroting voor 2021 en 2022
sluitend te krijgen loopt dat op naar een tekort van 4,3 miljoen in 2021. Het college heeft begin dit jaar
een takenboek opgesteld en zichzelf de opdracht gegeven om 5,6 miljoen om te buigen teneinde
nieuw beleid mogelijk te maken. Toen kwam Corona en ging alles op slot. Inmiddels zijn er nog
andere tegenvallers, waardoor het totale tekort uitkwam op 5,3 miljoen. 5,6 miljoen is incidenteel
gevonden in de reserves, 2,5 miljoen in dingen efficiënter aanpakken, 2,5 miljoen aan maatregelen die
echt te bezuinigen zijn. Dat doet pijn. Deze voorstellen hebben wij nu aan de raad aangeboden, in de
wetenschap dat wij in september nog een andere discussie aan moeten gaan over de ontwikkelingen
rondom corona. Bij een ongewijzigd rijksbeleid worden wij daarnaast in 2023 nog geconfronteerd met
een tekort van 16 miljoen aan inkomsten: 10 miljoen sociaal domein en 6 miljoen opschalingskorting.
De Rijksoverheid geeft nu weliswaar veel steun, maar laat de gemeenten zwemmen.
Bij een ongewijzigd rijksbeleid zullen wij de komende jaren een bezuinigingsslag moeten maken van
16 miljoen Euro. Daar komt bij dat in 2024/2025 de eerste tranches van de beleggingen op Essent
aflopen, nu nog voor een percentage van 5 %. De gemiddelde rentestand is nu heel laag. De
komende jaren zullen wij dus een discussie aan moeten gaan over hoe wij ’s-Hertogenbosch
financieel gezond houden, hoe houden wij onze ambities overeind en wat voor stad willen wij zijn? Wij
willen een duurzame, sociale, economisch gezonde stad zijn. Alles is in sneltreinvaart gegaan, vanuit
de gedachte dat dit een eerste aanzet is om in ieder geval de begroting technisch dicht te hebben. Wij
moeten anticyclisch investeren, maar ook kijken hoe wij het allemaal betaalbaar kunnen houden. Wij
kunnen alles wat wij nu doen niet overeind houden. Het is geen leuke boodschap maar wel reëel.

De heer Branderhorst ziet een heleboel activiteiten en accenten die gedaan worden in het kader van
de bezuinigingen. Die zijn volgens hem sterk gericht op het functioneren en doorwerken voor de
binnenstad van ’s-Hertogenbosch en niet op de overige wijken. Mevrouw Schram geeft als voorbeeld
de bezuinigingen op het leerlingenvervoer. Kinderen die in de binnenstad wonen kunnen met
openbaar vervoer naar school gaan. Voor kinderen uit Engelen en Bokhoven die speciaal onderwijs
volgen is geen goede busverbinding beschikbaar. Er rijdt wel een dorpsbus, maar daar kunnen niet
meer dan 8 personen in. De heer Hoskam geeft aan dat het leerlingenvervoer zoals dat nu
vormgegeven wordt, dezelfde regeling is die ook in Eindhoven wordt voorgesteld. Daar zit een
gelijkschakeling in. Mevrouw Schram is van mening dat de impact van een aantal aangekondigde
bezuinigingen een heel ander effect kunnen hebben op dorpen dan op andere delen van de stad. Zij
wijst verder op de bezuinigingen op de kwaliteit van het groenonderhoud. De heer Hoskam geeft aan
dat daar een andere grondslag aan vastzit. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft aangegeven
ecologisch om te willen gaan met het groen en biodiversiteit te bevorderen.

Volgens mevrouw Mulkens lijkt het erop dat de focus gericht is op de binnenstad, met name op
toeristen en parkeergelden, een aardige uitstraling, een spiksplinternieuw theater. De mensen vinden
dat zij te veel WOZ betalen en daar komt dan weinig voor terug in de andere delen van ’s-
Hertogenbosch. Alles gaat naar het centrum van de stad.

De heer Hoskam legt uit dat de focus niet alleen op het centrum ligt, maar ook op de andere wijken:
het beleid werkt door in de hele gemeente. De binnenstad van ’s-Hertogenbosch is de economische
motor, dat valt niet te ontkennen. Er wordt echter ook op andere gebieden ingezet, bijv. ontwikkeling
op De Herven, de Spoorzone, de Muntel, de andere kant van het station. De gemeenteraad heeft
aangegeven niet te willen bezuinigen op het programma duurzaamheid. Voorlichting over
duurzaamheid moet uit een andere post gefinancierd worden.

Mevrouw Schram informeert hoe de bezuiniging op het wijk- en dorpsbudget eruit gaat zien. Wordt het
bedrag verlaagd per inwoner? De heer Hoskam denkt dat als uitgangspunt zal worden gekozen voor
een korting op het budget per hoofd van de bevolking. Mevrouw Schram  adviseert om ook te kijken
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naar wijk- en dorpsraden die veel geld over houden, omdat zij bijv. minder initiatieven hebben.
Engelen en Bokhoven komen structureel geld tekort omdat er veel initiatieven zijn.

De heer Hoskam geeft aan dat deze ombuigingsronde een kleine oefening is van wat ons de
komende jaren te wachten staat. Het is goed om na te denken wat wij als stad en jullie als
bestuursraad echt waardevol vinden. Er komen forse bezuinigingen aan. Mevrouw Schram beaamt
dat het een heel zware opgave is. Gesproken moet worden over de prioriteiten voor de komende
jaren. De heer Hoskam houdt er rekening mee dat er in 2026 een bedrag van 20 miljoen omgebogen
moet zijn. Dat gaat pijn doen. Wij kunnen bijv. de OZB verhogen. In de afgelopen jaren is er alleen
een inflatiecorrectie toegepast.

7. RONDVRAAG

Steiger Engelermeer
De heer Branderhorst spreekt zijn complimenten uit aan de heer Van Gaal. Hij heeft een goed initiatief
genomen om de steiger bij het Engelermeer in orde te laten maken. Het ziet er keurig uit. De jeugd
maakt er dankbaar gebruik van.

8. SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 28
september 2020.
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