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Periodiek  kijkt de fractie van Combinatie95 even terug op de afgelopen periode. U leest welke 

onderwerpen besproken zijn in de gemeenteraad en/of commissie en welke standpunten we ingenomen 

hebben. Maar ook andere onderwerpen die te maken hebben met Combinatie95 komen aan bod. Alles 

gecombineerd in één nieuwsbrief. Reacties? Graag zelfs! Dat kan via het betreffende fractielid dat 

genoemd is bij het artikel. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                  

Intergemeentelijke samenwerking  
Van de beoogde verregaande samenwerking op ambtelijk niveau tussen de zes Meierijgemeenten, zijn 

vooralsnog alleen Boxtel en Sint Michielsgestel overgebleven. Waar de gemeente Haaren heeft 

aangegeven nog minstens zes maanden nodig te hebben om te besluiten tot ambtelijke fusie, zijn Boxtel 

en Sint Michielsgestel er al uit. In een door alle politieke partijen aangenomen motie heeft de 

gemeenteraad van Boxtel duidelijk gekozen voor voortgang van het proces om per 1 januari 2016 te 

komen tot een ambtelijke fusie met Sint Michielsgestel. Met de motie wordt ook een krachtig signaal 

afgegeven aan deze buurgemeente. Bij een ambtelijke fusie worden de ambtelijke organisaties van de 

gemeenten bijeengevoegd. Hierbij wordt gestreefd naar meer kwaliteit en minder kwetsbaarheid wat 

betreft de op het gemeentehuis aanwezige deskundigheid. 

 

 Voor meer info : Peter Manniën:    

p.l.m.mannien@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezuinigen op de subsidies 
De gemeente Boxtel staat aan de vooravond van een omvangrijke bezuiniging op de subsidies. 

Waar in 2015 de subsidiekraan nog slechts een stukje is dichtgedraaid, zal er op de zes miljoen euro 

jaarlijkse subsidies structureel 600.000 euro bezuinigd moeten worden.  

Zoals wethouder Marusjka Lestrade reeds zei: “het zal nog veel pijn gaan doen, maar we ontkomen er 

niet aan”. 

Op dit moment wordt nagedacht over de methode tot bezuinigen. Wordt het de kaasschaafmethode? 

Kijken we waar de prioriteiten van de gemeente liggen? Binden we extra randvoorwaarden aan het 

verstrekken van subsidies?  

Het automatisme om subsidie te verlenen zal plaats maken voor het meer aantonen waarom de 

aanvrager subsidie wil. Hoe de burgers er over denken wordt gevraagd via een game. De burger kan op 

internet via de site www.subsidiekeuzes.nl zelf een poging doen om de 6 ton te bezuinigen door keuzes 

te maken uit de verschillende mogelijkheden die vermeld worden. De ervaring daarmee leert in ieder 

geval dat bezuinigen geen eenvoudige zaak is. 

Op 14, 16 en 21 januari a.s. wordt door de gemeente op verschillende wijzen aandacht hiervoor 

gevraagd.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ineke v Giersbergen;    cgavangiersbergen@gmail.com    
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Fractie en bestuur Combinatie95 wenst u:          
               

©viva.nl  

© kerst.nl  
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Fijne Feestdagen en een 
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