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GEMEENTE BOEKEL 

Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
Postbus 90151 
5200 MC VHertogenbosch 

i.a.a. Provinciale Staten, de VBG en alle Brabantse gemeenten. 

Boekei, 9 december 2011 

Geacht college, 

Op de door provincie en VBG georganiseerde bijeenkomst van 23 november jl. is onder meer door 
gedeputeerde Pauli een toelichting gegeven op het projectvoorstel "Krachtig bestuur in Brabant". Deze 
bijeenkomst, die door u wordt betiteld als een netwerkbijeenkomst, zou zijn bedoeld om met 
gemeenten van gedachten te wisselen over het project. Ook zou er uitgebreid de mogelijkheid zijn 
tot het stellen van vragen. 

Wij vinden het jammer dat het uiteindelijk toch veel meer een avond is geworden waarop een aantal 
toelichtingen is gegeven, zonder dat er echt de mogelijkheid was om uitgebreid met elkaar in 
discussie te gaan. Dit vinden wij een gemiste kans. Te meer daar er die avond, maar ook bij andere 
gelegenheden veel woorden worden gebruikt om aan te geven wat het allemaal niet is, maar er nog 
meer woorden nodig zijn om te onderbouwen wat het dan wel is. Het op deze wijze neerzetten van 
een project past niet echt bij het beeld dat wij hebben van gezamenlijkheid en partnerschap. 

Daarbij kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat het uiteindelijk toch een "doodgewoon" 
bestuurskrachtonderzoek is. Wat is bestuurskracht immers anders dan "het vermogen van elk van de 
Brabantse gemeenten om de opgaven, met name die in de regio aan de orde zijn, te formuleren en te 
realiseren'? 
Overigens is hier niets op tegen. In Boekei houden we onszelf elke dag een spiegel voor. En vragen 
we ons elke dag weer af bij wat we doen, wat heeft de inwoner van Boekei er aan en hoe kunnen wij 
onze (wettelijke) taken zo goed mogelijk uitvoeren. Mochten wij daarbij hulp nodig hebben, zijn er 
altijd nog de burgers zelf, die ons helpen met het "formuleren en realiseren" van onze opgaven en ons 
bij de les houden. Het gaat dan om alle opgaven die op het bord van de gemeente liggen. Niet alleen 
die regionaal van aard zijn. 

Wij zijn daarnaast de mening toegedaan dat de gemeenteraad bij uitstek het orgaan is dat controleert 
en beoordeelt of de gemeente wel de dingen doet die ze moet doen. Natuurlijk moeten 
gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders, maar ook provinciale staten en colleges 
van gedeputeerde staten bereid zijn over de eigen "schutting" te kijken als dit in het belang is van de 
burgers. We zijn van mening dat dit in Boekei al lang gebeurt en hebben de overtuiging dat dit in veel 
meer gemeenten het geval is. 
Ondanks de diverse toelichtingen is nut en noodzaak van het onderhavige project ons nog niet helder. 
Worden de door u beoogde resultaten oplossingen van problemen die er niet zijn? 

In Boekei gaan wij uit van onze eigen kracht en zijn we van opvatting dat wij, uiteraard samen met 
onze partners (zowel binnen de gemeenschap Boekei als binnen en buiten de regio), onze taken naar 
behoren kunnen invullen. Nu en in de toekomst. Boekei is een gemeente die de laatste tien jaar heeft 
bewezen datje niet groot hoeft te zijn om grootse dingen te realiseren. 
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In de onderzoeksopzet, maar ook in uw brief van 1 november (kenmerk 2825690), geeft u aan te 
willen beginnen in de regio Brabant Noordoost en dat het idee is om de gemeenten bij de opzet 
daarvan te betrekken. 
In Boekei houden wij van aanpakken en wij willen het daarom niet bij een idee laten. Wij willen graag 
betrokken worden en bieden daarom onze hulp aan bij de verdere opzet en implementatie van het 
onderzoek. Er zijn vast en zeker meer gemeenten die hier aan willen meewerken. Dan kunnen we in 
gezamenlijkheid de parameters van dit onderzoek formuleren en zouden we het onder andere ook 
kunnen hebben over een transparante procedure om te komen tot de personele invulling van de 
onderzoekscommissie. 

Dit aanbod willen wij niet beperken tot de verdere uitwerking van het onderzoek. Gedeputeerde Pauli 
heeft in de eerder aangehaalde toelichting ook iets gezegd over de veranderingen binnen de Provincie 
en haar organisatie, en dat over een paar jaar gemeenten hier een voorbeeld aan zouden kunnen 
nemen. Dit begrijpen wij niet helemaal. Wij juichen het toe dat de provincie zich op haar taken bezint 
en de organisatie daar ook op afstemt, maar een dergelijke omslag hebben gemeenten al jaren 
geleden gerealiseerd. Wellicht dat juist de provincie een voorbeeld kan nemen aan veel gemeenten in 
Brabant. U bent dan ook van harte welkom in Boekei om eens de praktijk van een eerste overheid te 
ervaren. 

Als wij de laatste woorden van dhr. Pauli op de bijeenkomst van 23 november jl. goed begrijpen 
("Brabant bestaat niet uit 67 gemeenten") wil de Provincie graag meer invloed op het bestuurlijk 
reilen en zeilen binnen Brabant. Zijn woorden in Binnenlands Bestuur in de zin van "wij vinden dat 
gemeenten deel uit moeten maken van de regio en dat er in elke regio een slagvaardig bestuur moet 
zijn met zoveel mogelijk draagvlak" dragen bij aan deze beeldvorming. 
Mochten deze wensen van dhr. Pauli uitkomen, zou dit overigens wel eens verstrekkende gevolgen 
kunnen hebben voor de provincie. Sterke regio's zouden provincies namelijk overbodig kunnen 
maken. En wij zouden het jammer vinden als op deze wijze een einde zou komen aan de vruchtbare 
alliantie tussen gemeenten en provincie in Brabant. 

Wij hopen u met deze brief voldoende inspiratie te hebben meegegeven om het project "Krachtig 
bestuur in Brabant" te heroverwegen, dan wel anders in te vullen, en wachten uw uitnodiging af. 

Met een welgemeende groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekei, 
de secretaris, de burgemeester 

Cl 
J.G. Marcic P.M.J.H. Bos 

De raad van de gemeente Boekei 

M.R.P. Philipse 

de voorzitter 
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