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Hoe kijkt u tegen verkiezingsuitslag aan? 
 
Bosch Belang (BB) constateert: 

- BB is tevreden met de uitslag. Van de zittende lokale partijen heeft BB de meeste stemmen in 
de plus gehaald. Daarmee is de partij gestegen van de 7e naar de 4e plaats. Die stemmen zijn 
verkregen op basis van een gedurende vier jaar geleverde constructieve bijdrage aan het 
gemeentebestuur. BB heeft aandacht voor wat leeft in de samenleving en vertaalt dat naar het 
raadswerk. Belangrijke items waren de herinrichting van de Markt en de vestiging van hostels. 

- BB prijst de goede verhoudingen in de Bossche raad. 
- BB is een partij met een lange historie in de Bossche politiek. Binnen de lokale partijen is het 

het A-merk. 
 

Ambities en problemen 
Een eerste opgave voor de komende jaren is veiligheid. Daar zal veel meer accent op moeten liggen. 
BB is bereid om, als het niet anders kan, geld te geven voor meer blauw op straat. 
 
Een tweede opgave: er liggen grote problemen op het terrein van de ruimtelijke ordening. De stad 
loopt tegen zijn eigen grenzen aan. Een grote zorg voor BB is het tekort aan bedrijfsterreinen. Voor 
het bouwen van wonen zijn we ook aangewezen op de omliggende gemeenten. Maar de cultuur van 
samenwerking in de regio is nog onderontwikkeld. Het gemeentebestuur zal over zijn grenzen heen 
moeten kijken. 
 
BB wil in beginsel vasthouden aan genomen besluiten. Daar schaart zij ook de realisering van een 
parkeergarage aan de Hekellaan onder. BB heeft zich daartegen verzet omdat nut en noodzaak 
onvoldoende zijn aangetoond. Maar er ligt nu een democratisch genomen besluit. Het zelfde geld voor 
de ontwikkeling van het GZG. BB heeft ja gezegd tegen dit plan vanwege de ontwikkeling in het hart 
van de binnenstad. De bouw van een parkeergarage daarbinnen is onderdeel van een totaalplan en 
onmisbaar voor de beoogde (groot)winkelvestigingen. Wel vindt BB dat in eventuele 
collegeonderhandelingen nog eens nadrukkelijk stil gestaan moet worden bij de bouw van de garage 
aan de Hekellaan vanuit het vraagstuk van nut en noodzaak, mede kijkend naar de bezettingsgraad 
van andere garages zoals die op het Paleiskwartier en het daarna genomen besluit over het plan om 
op het GZG een grote parkeergarage te realiseren. 
 
Wat het Theater aan de Parade betreft wil BB eerst een onderzoek naar nut en noodzaak alvorens 
een besluit genomen kan worden over vernieuwing of nieuwbouw. Een investeringsbeslissing moet, 
mede in het licht van de financiële positie van de gemeente, niet lichtvaardig genomen worden. Een 
verbouwd of nieuw theater moet niet opgehangen worden aan alleen maar de wens in het kader van 
het door BB gesteunde project JB500.  
 
BB voorziet ingrijpende bezuinigingen. Dat moet bedrijfsmatig aangepakt worden. Gekeken moet 
worden wat de core-bussiness is van de gemeente, welke taken uitgevoerd moeten worden en wat we 
dan daarnaast nog willen doen. BB acht ook via een zorgvuldig proces net als bij de vorige ingrijpende  
bezuinigingen een besparing op het ambtelijk apparaat mogelijk. BB wil niet wachten met de start 
maar vindt dat al in de begroting 2011 vastgelegd moet worden hoe de bezuinigingen gefaseerd 
worden ingevuld. Overigens blijven investeringen in projecten zonder (nieuwe) exploitatielasten voor 
BB bespreekbaar. 
 
Het museumkwartier is een luxe paardje. De investeringen zijn veel hoger (van 10 naar 18 miljoen 
euro) dan destijds was aangekondigd. BB is toen meegegaan in dit plan maar heeft zijn steun 
teruggetrokken toen bleek dat zowel de investeringslasten als de exploitatie ver uitgingen boven de 
uitgangspositie. BB vindt dat onderzocht moet worden, of de twee musea in elkaar geschoven moeten 
worden om de toegezegde synergievoordelen te realiseren. 



 
Nieuw college/collegeakkoord 
BB heeft de afgelopen jaren een consistente lijn gevolgd. Op inhoud en niet op basis van 
opportunisme. De voorstellen zijn steeds beoordeeld op de inhoudelijke kwaliteit. De duale 
verhoudingen binnen de raad zijn goed. Dat betekent ook dat door BB geen enkele partij uitgesloten 
wordt voor deelname aan een college. 
BB zoekt steeds binnen het gehele speelveld naar meerderheden ter steun van haar standpunten. Dat 
kan zij doen als oppositiepartij. Maar zij heeft wel consistent stemgedrag betoond. Voor de 
coalitiepartijen ligt dat moeilijker, hun speelveld is noodgedwongen kleiner, maar ook daar is soms 
sprake geweest van afwijkend stemgedrag. Dat past in de duale verhoudingen.  
BB heeft geconstateerd dat zij bij veel partijen in de raad goed ligt. Zij adviseert om, uitgaande van 
een benodigd draagvlak van 22/23 zetels, eerst VVD, GL, PvdA, BB en –vanuit een oogpunt van 
continuïteit- CDA te laten beproeven of een college kan worden gevormd. Wel is het zaak om in het 
collegeakkoord op hoofdlijnen op een aantal zaken vooraf hare afspraken te maken met een financiële 
paragraaf. Het huidige programma kan een basis zijn voor het nieuwe programma maar BB wil daar 
dan wel graag in terugzien: 

- Dierenwelzijnbeleid 
- Referendum bij grote projecten om de kloof tussen bestuur en burger kleiner te maken 
- De aanpak van de bezuinigingen, waarbij BB uitgaat van instandhouding van het bestaande 

volume aan opbrengst uit OZB. De waardedaling dient daartoe gecompenseerd te worden in 
een hogere tariefseenheid. Maar daarbovenop in beginsel geen extra verhoging, dus ook 
geen inflatiecorrectie. 


