NOTULEN van de vergadering van de Raad
van de gemeente Boekel gehouden op 26 maart 2014
om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:
De heer P.M.J.H. Bos (vz),
Mevrouw M.R.P. Philipse, griffier.
De leden:
Mevrouw A.A.M. Heunks-van Uden (DOP),
Mevrouw I.J.M. van Boxmeer-Hoevenaars (DOP),
De heer A.M.G.M. van de Ven (DOP),
De heer P.C.M. Ketelaars (CDA),
De heer M.J.C.G. Cornelissen (CDA), vanaf 20.00 uur aanwezig
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GVB),
Mevrouw A.J.M. Timmers-Opheij (GVB),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (BW),
De heer W.J. Manders (VVD),
De heer A.E.H. Biemans (VVD).
Voorts aanwezig:
De heer T.A.M. van de Loo, wethouder
De heer H.A.J. Willems, wethouder
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij, notuliste.
Afwezig:
De heer J.M. van Duijnhoven (BW),

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en hij heet iedereen van harte
welkom.
2. Vaststelling van de agenda.
GVB stelt voor de rondvraag toe te voegen aan de agenda.
Vz
stelt voor de rondvraag te agenderen als agendapunt 25 a en hij concludeert dat de raad
hiermee instemt.
Vz
concludeert dat de raad zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming unaniem
akkoord gaat met de als hamerstuk voorgedragen agendapunten:
5. Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant
Noordoost.
6. Raadsvoorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief
Vervoer Brabant Noordoost.
7. Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2014.
8. Raadsvoorstel inzake gemeentelijk archeologiebeleid.
10. Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2015 GGD Hart voor Brabant.
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11. Raadsvoorstel inzake Kaderstellende notitie 2015 Regionaal Bureau Leerplicht en
Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost.
12. Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
13. Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant.
14. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening 2014.
16. Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf.
17. Raadsvoorstel inzake beleidskader 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
18. Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 Brabants Historisch Informatie centrum.
19. Raadsvoorstel inzake Alcohol Preventie- en handhavingsplan 2014-2016.
20. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen.
3. Spreekrecht voor burgers.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
4. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 9, te weten mevrouw Heunks, als eerste haar stem uit
mogen brengen.
9 . Raadsvoorstel tot vaststelling van de beleidsregel Ruimte voor Ruimte regeling.
CDA zet vraagtekens bij de noodzaak en aanleiding van deze regeling. Zij is tegen extra regels,
mits er een goede onderbouwing is. Bij dit raadsvoorstel heeft zij geen goede onderbouwing
kunnen vinden en zij gaat niet akkoord met het raadsvoorstel
VVD vraagt of het college het voorstel besproken heeft met de juridische afdeling van de provincie.
Zij vindt dat Boekel met deze regelgeving een eiland wordt. Indien de omliggende gemeenten
deze beleidsregel niet hanteren, kan de regel voor Boekel negatief uitpakken in de toekomst.
Het gaat de VVD te ver om deze bescherming op deze manier te organiseren. Zij stelt voor
om de marktprijs te hanteren voor de ruimte voor ruimte titels Zij is voorstander van minder
regels en zij kan niet akkoord gaan met het raadsvoorstel.
GVB kan zich vinden in de gedacht om de ruimtecompensatie te vinden in Boekel zelf. Zij gaat
akkoord.
DOP betreurt het dat er steeds meer financiële redenen ten grondslag liggen aan de aanvraag van
een ruimte voor ruimte regeling en dat de maatschappelijke verantwoording verdwijnt. Zij
hoopt dat er meer maatschappelijke verantwoordelijkheid komt middels het voorliggende
raadsvoorstel. Zij kan instemmen met het raadsvoorstel.
BW
vraagt de wethouder om de beleidsregel te evalueren en zij kan akkoord gaan met het
raadsvoorstel.
Wethouder Van de Loo reageert naar de VVD dat bijvoorbeeld de regelgeving in Paradijs in de
gemeente Gemert-Bakel een hel kan betekenen voor Boekel.
VVD onderbreekt dat met het voorliggende raadsvoorstel iemand met grond in Boekel de rechten
niet meer kan afkopen in Gemert-Bakel.
Wethouder Van de Loo reageert dat wanneer iemand een bouwkavel heeft, deze persoon al rechten
heeft verworven.
VVD legt ter verduidelijking uit dat wanneer iemand grond heeft in Boekel en een ruimte voor ruimte
aanvraag wil indienen, hier geen stallen voor kan afbreken in de gemeente Gemert-Bakel.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat er vooral vanuit de situatie is gekeken van een stoppende
agrariër.
VVD betreurt dat ontwikkelingen worden tegengehouden met het raadsvoorstel.
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Wethouder Van de Loo betreurt deze ontwikkelingen niet, omdat deze beleidsregel
tevens leidt tot een goede financiële huishouding. Boekel is een zelfstandige
gemeente en toetsing bij de Provincie is niet nodig.
CDA vraagt wat de wethouder bedoelt met de “hel”.
Wethouder Van de Loo reageert hij de “hel” enkel bedoeld heeft als beeldspraak ,
omdat er werd gesproken over het Paradijs.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van Burgemeester en
Wethouders, waarbij de leden Van Lankvelt, Ketelaars, Cornelissen, Biemans en
Manders worden geacht tegen te hebben gestemd.
15. Raadsvoorstel inzake vervanging kleedlokalen Boekel Sport.
Vz
geeft aan dat er een aangepast raadsvoorstel aan de raad is voorgelegd.
GVB is verheugd dat de wethouder en Boekel Sport samen tot een overeenkomst zijn gekomen. Zij
kan akkoord gaan met het raadsvoorstel.
BW
vraagt of het voorliggende raadsvoorstel rechtvaardig is t.o.v. de overige verenigingen van
Boekel.
DOP constateert dat het raadsvoorstel binnen de kaders valt van het accommodatiebeleid en zij
kan akkoord gaan.
CDA geeft aan dat het hen deugd doet dat de wethouder en Boekel Sport samen tot een
overeenkomst zijn gekomen en zij kan akkoord gaan met het raadsvoorstel.
VVD constateert dat er geen financiële dekking is voor de investering. Politiek komt er een “lijk uit
de kast”. Zij vraagt of er in de toekomst nog meer financiële tegenvallers te verwachten zijn. In
het raadsvoorstel wordt aangegeven dat er extra moet worden omgebogen. Zij betreurt dat er
niet staat vermeld hoeveel er extra moet worden omgebogen. Volgens de berekeningen van
de VVD dient Boekel 30.000,- euro extra te bezuinigen i.p.v. de genoemde 900,- euro. Zij
vraagt de wethouder of hun berekening juist is.
Wethouder Willems reageert dat er niet gereserveerd wordt voor investeringen. De gemeente neemt
de last, indien deze komt. De investering is gerechtvaardigd, deze voldoet aan de NOC/NSF
normen.
Vz
vult aan dat het gebruikelijk is om investeringen af te schrijven. Het raadsvoorstel heeft als
gevolg dat er extra omgebogen moet worden de komende jaren, maar dit gaat in overleg met
de raad.
VVD vraagt of het klopt dat het raadsvoorstel leidt tot een extra bezuiniging van 30.000,- euro.
Vz
antwoordt dat dit niet klopt, maar het college komt hier nog op terug in relatie tot de totale
ombuigingen.
VVD vraagt of er reserveringen zijn gedaan voor volgende investeringen, zoals bijv. het centrum.
Vz
reageert dat het bedrag van de afschrijvingslasten in het raadsvoorstel niet klopt. Door
tijdgebrek staat de vraag nog open wat het exacte bedrag van de afschrijvingslasten wel moet
zijn. Er geen reserveringen zijn gedaan voor de kleedlokalen, omdat het een verzoek betreft
van Boekel Sport. Het ligt aan het onderwerp of er reserveringen zijn gedaan. Voor het
centrum zou een reservering vanuit het grondbedrijf gedaan kunnen zijn.
BW
kan akkoord gaan met het raadsvoorstel.
GVB vraagt VVD of zij nu akkoord of niet akkoord gaat met het voorstel.
VVD kan akkoord gaan met het raadsvoorstel. Ze had echter moeite met het ontbreken van de
financiële dekking.
GVB gaat ervan uit dat de VVD haar rug recht zal houden, indien er in de toekomst nog meer
voorstellen zonder financiële dekking aan de raad worden voorgelegd.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van Burgemeester en
Wethouders.
21. Raadsvoorstel m.b.t. de herbenoemingsprocedure burgemeester.
De raad besluit, zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.
22. Onderzoek geloofsbrieven en toelating van de benoemde leden van de raad.
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De vz wijst de heer Cornelissen, mevrouw Van Boxmeer en de heer Biemans aan om
samen met de griffier de geloofsbrieven van de nieuwe te benoemen
gemeenteraadsleden te onderzoeken.
De vz schorst de vergadering om 20.10 uur
De vz heropent de vergadering om 20.25 uur.
Mevrouw Van Boxmeer – Hoevenaars geeft aan dat de onderzoekcommissies, naar aanleiding van
de gemeenteraadsverkiezingen, de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden heeft
onderzocht. Er is gebleken dat de nieuwe leden voldoen aan de vereisten van de raad. De
onderzoekscommissie adviseert de gemeenteraad de geloofsbrieven voor kennisgeving aan
te nemen en de benoemde leden toe te laten in de gemeenteraad. Het benoemd verklaarde
lid de heer J.M. van Duijnhoven zijn benoeming vanwege verblijf in het buitenland nog niet
heeft aanvaard. De heer Van Duijnhoven is buiten beschouwing van het onderzoek gehouden
en hij is derhalve nog niet toegelaten tot de raad.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van het presidium.
23. Initiatiefvoorstel tot verlening van de ontheffing van het woonplaatsvereiste ten
behoeve van wethouder T.A.M. van de Loo.
CDA zoals voorgaande jaren, kan zij niet akkoord gaan met het raadsvoorstel.
VVD betreurt het dat Boekel waarschijnlijk 8 jaar lang een wethouder van buiten de gemeente
heeft. Zij vindt dat een wethouder in de gemeente dient te wonen en dit geldt tevens voor de
burgemeester. Zij kan niet akkoord gaan.
GVB gaat akkoord en gezien de ontwikkelingen, zal er in de toekomst mogelijk geen ontheffing van
het woonplaatsvereiste meer aan de raad te hoeven voorgelegd.
DOP stemt in met het raadsvoorstel.
BW
stemt eveneens akkoord met het raadsvoorstel.
De raad, besluit zonder hoofdelijke stemming, conform het initiatiefvoorstel van DOP, GVB en
BW, waarbij de leden Van Lankvelt, Ketelaars, Cornelissen, Biemans en Manders
worden geacht tegen te hebben gestemd.
24 Vaststelling notulen raadsvergadering 12 december 2013 en 20 februari 2014.
De notulen van 12 december 2013 worden, inclusief de ingediende wijzingen, vastgesteld en de
notulen van 20 februari 2014 worden conform concept vastgesteld.
25. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn geen opmerkingen t.a.v. de ingekomen stukken.
25a. Rondvraag.
Mevrouw De Bruin vraagt of er al meer bekend is over de Wet Markt en Overheid en zij vraagt of de
verenigingen hier al over ingelicht zijn.
Vz
antwoordt dat de wet al in werking is getreden, maar de wet wordt uitgevoerd per 1 juli 2014.
Naar verwachting zal de wet weinig verandering brengen voor de gemeente Boekel.
Mevrouw Van Eert vraagt of het college op de hoogte is van een eventuele verplaatsing van een
mestvergistingscentrale naar de Venhorstse grens. Op dit moment is er veel onrust in
Venhorst, omdat de centrale op de huidige locatie voor veel overlast zorgt.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat het geen mestvergistingscentrale uit Wanroy betreft. De
wethouder heeft overleg gehad met de wethouder van St. Anthonis. Er zijn een aantal
initiatieven. De wethouder van St. Anthonis gaat eerst in overleg met de gemeente Boekel,
voordat er een besluit wordt genomen.
De heer Van den Hoogen verzoekt de memo inzake lokale risico’s te agenderen voor de volgende
raad.
Vz
reageert dat memo’s via het presidium geagendeerd kunnen worden.
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26. Afscheid van de leden van de raad die niet in de raad in nieuwe samenstelling
terugkeren.
Vz
kijkt terug op de afgelopen regeerperiode. De raadsleden mogen met trots terugkijken op al
hetgeen bereikt is. Er is veel gerealiseerd en in gang gezet.
De vz richt zich tot de heer Biemans. De heer Biemans was:
 Gemeenteraadslid VVD van 11 maart 2010 tot en met 26 maart 2014.
 Commissielid grondgebiedzaken van 20 maart 2010 tot en met 26 maart 2014.
 Burgerlid van de politieke partij Boekel Rechtuit van 16 maart 2005 tot en met 16 maart
2006 en namens Boekel Rechtuit commissielid Grondgebiedzaken en Algemene Zaken.
Eerder is hij burgerraadslid geweest voor de partij Boekel Rechtuit. Vanuit deze achtergrond
heeft de heer Biemans de diverse onderwerpen benaderd. Hij complimenteert de heer
Biemans voor zijn betrokkenheid bij het jeugd- en jongerenwerk. Hij bedankt de heer Biemans
voor zijn bijdrage.
De vz richt zich tot mevrouw De Bruin. Mevrouw De Bruin was:
 Burgerlid van 19 maart 2009 tot en met 10 maart 2010.
 Commissielid Bewonerszaken van maart 2009 tot en met 10 maart 2010.
 Gemeenteraadslid van 11 maart 2010 tot en met 26 maart 2014.
 Vervangend voorzitter commissie Algemene Zaken van 11 maart 2010 tot en met 26 maart
2014.
Zij corrigeert zelfs de fractievoorzitter, indien hij niet het standpunt van BW, maar zijn eigen
standpunt weergeeft. Hij bedankt mevrouw De Bruin.
De vz richt zicht tot mevrouw Timmers-Opheij. Mevrouw Timmers was:
 Gemeenteraadslid GBV van 18 mei 2006 tot en met 26 maart 2014
 Commissielid Algemene Zaken en Grondgebiedzaken van 18 mei 2006 tot en met 19 mei
2010.
 Commissielid Algemene Zaken en Grondgebiedzaken van 20 mei 2010 tot en met 26 maart
2014
 Commissielid Proost en Troost van 8 juli 2010 tot en met 26 maart 2014.
De vz looft mevrouw Timmers voor haar besluit om de benoeming niet te aanvaarden. Zij heeft
een keuze moeten maken tussen persoonlijke en politieke belangen. Mogelijkerwijs keert ze
weer terug in de politiek in de toekomst. Hij bedankt mevrouw Timmers voor haar bijdrage.
De vz richt zich tot mevrouw Van Boxmeer-Hoevenaars. Zij was:
 Burgerlid DOP van 7 maart 2002 tot 16 maart 2006
 Plaatsvervangend commissielid bewonerszaken van 7 maart 2002 tot 16 maart 2006
 Gemeenteraadslid DOP van 16 maart 2006 tot en met 26 maart 2014.
 Commissielid bewonerszaken van 17 maart 2006 tot en met 26 maart 2014.
 Commissielid Proost en Troost van 8 juli 2010 tot en met 26 maart 2014.
Zij is gepassioneerd en de vonken kunnen er in discussies vanaf spatten. Ze moet oppassen dat
zij zichzelf niet voorbij loopt. Hij bedankt mevrouw Van Boxmeer voor haar bijdrage.
De vz richt zich tot de heer Ketelaars. De heer Ketelaars was:
 Wethouder Grondgebiedzaken van 7 maart 2006 tot 14 april 2010
 Gemeenteraadslid CDA van 11 maart 2010 tot en met 26 maart 2014.
 Commissielid Algemene Zaken van 20 mei 2010 tot en met 26 maart 2014.
 Fractievoorzitter 11 maart 2010 tot en met 26 maart 2014.
Hij is geïnteresseerd in kennis en kunde. Hij heeft aangegeven dat hij eigenlijk meer bestuurder
is als een volksvertegenwoordiger. Zo is de heer Ketelaars ook begonnen. De heer Ketelaars
heeft veel contacten in bestuurlijk Nederland. Hij bedankt de heer Ketelaars voor zijn bijdrage.
De vz richt zich tot de heer Cornelissen. De heer Cornelissen was:
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 Gemeenteraadslid CDA van (Marius is 2 x later benoemd als gemeenteraadslid, omdat
CDA een wethouder heeft geleverd):
 8 februari 2001 tot en met 14 maart 2002.
 4 april 2002 tot en met 16 maart 2006
 6 april 2006 tot en met 10 maart 2010
 11 maart 2010 tot en met 26 maart 2014
 Commissielid Grondgebiedzaken van 8 februari 2001 tot 21 oktober 2004
 Commissielid Algemene Zaken van 21 oktober 2004 tot en met 10 maart 2010
 Commissielid Bewonerszaken van 20 mei 2010 tot en met 26 maart 2014.
 Voorzitter commissie Algemene Zaken van 11 september 2007 tot en met 20 mei 2010.
 Fractievoorzitter juli 2007 tot 11 maart 2010.
 Waarnemend voorzitter van de raad van 20 mei 2010 tot en met 26 maart 2014.
De heer Cornelissen was de eerste cursist gemeentepolitiek van de vz enige jaren geleden. Het
doet de vz dan ook deugd dat de hij de heer Cornelissen weer tegen is gekomen in de politiek.
Ondanks dat hij 2 keer afscheid heeft genomen van de raad is hij toch de stabiele factor
binnen het CDA. Voor zijn periode van raadslid krijgt hij een koninklijke onderscheiding uit
handen van de vz. De vz bedankt de heer Cornelissen voor zijn bijdrage.
Mevrouw Heunks bedankt mevrouw De Bruin, namens fractievoorzitter Jan van Duijnhoven die
ontwikkelingswerk doet in Cambodja. Zij bepleit met felheid haar standpunt en zij schroomt
niet om de heer Van Duijnhoven te corrigeren, indien hij zijn standpunt i.p.v. het standpunt van
de BW verkondigt. Zij bedankt mevrouw De Bruin voor haar bijdrage.
Mevrouw Heunks dankt mevrouw Van Boxmeer. Mevrouw Van Boxmeer is sociaal betrokken bij de
medemens, onderwijsdeskundige en supervrijwilliger en zij is vooral positief ingesteld. Zij
neemt het vooral op voor de burgers die getroffen zijn door de economische crisis en de
kinderen die speciale aandacht nodig hebben. Zij bedankt mevrouw Van Boxmeer voor haar
bijdrage.
De heer Van Lankvelt richt zijn dankwoord aan de heer Ketelaars en de heer Cornelissen. De heer
Van Lankvelt herinnert zich nog dat de heer Ketelaars als grote favoriete kandidaat wethouder
is gekozen. Hij had een duidelijke visie en hij liep soms zo ver de troepen vooruit, dat hij
vergat om te kijken of iedereen hem nog volgde. In 2010 werd hij raadslid. Dit was soms lastig
voor. Hij verviel soms in de bestuurlijke rol, omdat hij altijd het beste voor Boekel wilde. Hij
bedankt de heer Ketelaars voor zijn bijdrage.
De heer Van Lankvelt richt zijn woord tot de heer Cornelissen. Hij is 13 jaar raadslid geweest. Hij is
solidair, loyaal en een echte teamspeler. De verjonging van het CDA is mede dankzij de heer
Cornelissen bewerkstelligd. Hij bedankt de heer Cornelissen voor zijn bijdrage.
Mevrouw Van Eert richt haar dankwoord aan mevrouw Timmers. Zij hoopt dat het een kort afscheid
is. Zij bedankt mevrouw Timmers voor het mede behartigen voor de belangen van alle burgers
van de gemeente Boekel. Zij bedankt mevrouw Timmers voor haar bijdrage.
De heer Manders richt zich tot de heer Biemans. Vier jaar geleden zijn zij samen als nieuwe fractie in
de gemeenteraad gestapt. Hij bedankt de heer Biemans voor zijn bijdrage.
De heer Cornelissen richt tot de raad. Hij heeft 13 jaar raadslid mogen zijn voor de gemeente Boekel.
Hij heeft in deze periode met 33 raadsleden mogen werken, met 3 burgemeesters, met 6
wethouders en 3 verschillende coalities en 1 griffier. Hij bedankt zijn thuisfront, die het voor
hem mogelijk heeft gemaakt om 13 jaar raadslid te kunnen zijn. Hij is blij verrast door de
onderscheiding die hij ziet als blijk van waardering.
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27. Sluiting.
De vz sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed om 21.35 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel gehouden
op 3 juli 2014.

De griffier

De voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos
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