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 Onroerend ZaakBelasting aan banden 
  

 Tijdens de begrotingsbehandeling 2017 op 8 november jl. heeft Combinatie95 via een 

motie gevraagd de Onroerend Zaakbelasting (OZB) vanaf 2018, indien nodig, slechts 

maximaal (1x) trendmatig te verhogen. Tot nu toe werd een koppeling gehanteerd tussen 

OZB en de afvalstoffenheffing. Hierbij werd de OZB jaarlijks 2x trendmatig verhoogd, 

terwijl de afvalstoffenheffing niet verhoogd werd. Door de invoering van diftar zijn de kosten voor 

afvalstoffenverwerking afgenomen. 

De motie is breed aangenomen.  

 Mantelzorgcompliment 
 Ook dit jaar is het mantelzorgcompliment uitgereikt in Boxtel. Alle aangemelde 

mantelzorgers krijgen een blijk van waardering. 50 euro in cadeaubonnen. 

Tijdens de bijeenkomsten in de Rots, de Walnoot en de Kloosterhof waren in totaal meer 

dan 150 mantelzorgers aanwezig. 

In Lennisheuvel werden een 15-tal mantelzorgers verwacht. Hier werden tafels aan 

elkaar geschoven en werden de gesprekken gezamenlijk gevoerd. Wethouder Eric van de Broek en 

Marieke Dijkshoorn spraken hun dank uit en beantwoordden vragen die gesteld werden. Er werden 

afspraken gemaakt. Wethouder van den Broek nam een aantal zaken mee naar de organisatie. Marieke 

Dijkshoorn maakte afspraken voor een bezoek aan huis. Later op de middag druppelden er nog wat 

mantelzorgers binnen. Ook zij kregen volop aandacht onder het motto: luisteren, doorvragen en samen 

naar oplossingen zoeken. 

Let’s move 
Bijeenkomst Let’s move bij de La Salle. Een nieuwe aanpak, een integrale benadering. 

De handen worden ineen geslagen voor de jeugd door deelnemers uit verschillende 

vakgebieden. In juni is de groep bijeen geweest en is er een netwerkkaart gemaakt. 

Hierop staat iedereen die met jeugd te maken heeft zoals MEE, Sterk in werk, De La 

Salle, Koraal groep en gemeente Boxtel. 

De bedoeling van Let’s move is om met elkaar in contact te komen, elkaar weten te vinden. 

De bijeenkomst van 10 december stond in het teken van de verschillen tussen systeemwereld en 

belevingswereld. Het buddy project werd toegelicht, hoe zijn de ervaringen tot nu toe. De 

leerplichtambtenaar geeft praktijkvoorbeelden waarbij je je afvraagt: Hoe is dit mogelijk? In deze 

maatschappij? Hier blijkt heel duidelijk dat de systemen en de leefwereld slecht op elkaar zijn afgestemd. 

Een tweetal ouders vertellen over hun ervaringen met de systemen, de mogelijkheden en 

onmogelijkheden waardoor de hulpverleners in hun werkzaamheden beperkt worden. 

Ze spreken veel waardering uit voor de medewerkers van De La Salle. De persoonlijke verhalen 

ontroeren en maken diepe indruk. Ook twee jongeren van de La Salle geven een kijkje in hun 

belevingswereld. Zowel de directie van de La Salle als gemeente Boxtel geven aan dat er nog een hoop 

werk te doen is. Beide geven aan het niet alleen te kunnen, samen de zaken aanpakken. 
Logo Let’s move: ontwerp studenten St. Lucas. 
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