NOTULEN van de vergadering van de Raad
van de gemeente Boekel gehouden op 12 oktober 2017
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:
De heer A.M. G.M. van de Ven (DOP),
Mevrouw A.A.M. Heunks-van Uden (DOP),
De heer H.W.A. van Mierlo (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
Mevrouw Van Eert-van de Ven (GVB),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.P.B. van Lieshout (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
De heer PJ.W. van Lankvelt (CDA),
De heer M.J.A. Tielemans (CDA),
De heer W.J. Manders (VVD),
De heer M.R.G. Buijsse (VVD),
De heer J.M. van Duijnhoven (BW).
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.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en hij heet iedereen van harte welkom.
2. Vragenhalfuur.
De agenda wordt conform concept vastgesteld..
3. Vaststellen van de agenda.
GVB wil een motie vreemd aan de orde van de dag inbrengen.
Vz
concludeert dat de andere fracties hiermee instemmen en de motie wordt geagendeerd als
agendapunt 18a.
De vz concludeert dat de raad zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming unaniem
akkoord gaat met de als hamerstuk voorgedragen agendapunten:
6. Raadsvoorstel inzake wijziging Afvalstoffenheffingverordening regio Land van
Cuijk en Boekel.
8. Raadsvoorstel inzake vaststellen grenzen bebouwde kom Wet natuurbescherming.
10. Raadsvoorstel inzake vestiging voorkeursrecht op percelen gelegen in het gebied
“Centrum-Boekel”
11. Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Sint Josephplein 35
Venhorst”.
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12. Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Bergstraat/Runstraat (2)
13. Raadsvoorstel inzake aanpak wateroverlast Bovenstehuis.
14. Raadsvoorstel inzake actualisatie lijst waardevol groen en 1e wijziging van de APV
2014.
16. Raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
17. Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot het intrekken van de
gemeenschappelijke regeling Leerplicht en RMC en tot het vaststellen van de
Centrum-regeling Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant
Noord-Oost.
4. Spreekrecht voor burgers.
Er is niemand die gebruik wil maken van het spreekrecht.
5. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele hoofdelijke stemming, zal stemnummer 2, te weten mevrouw Jansen als eerste haar
stem uit mogen brengen.
7. Raadsvoorstel inzake snoeiwerkzaamheden 2017.
CDA vindt het bedrag van € 30.000,- uit de lucht komen vallen en zij is verbaasd dat de wethouder
pas na 7,5 jaar het achterstallig onderhoud constateert. Bovendien is het CDA kritisch over
deelname aan de verkiezing het groenste dorp van Nederland. De wethouder heeft
aangegeven dat de verkiezing een pluim is voor de vrijwilligers, maar zij vindt dat het krediet
van € 10.000,- beter direct gegeven kan worden aan de vrijwilligers. Zij kan akkoord gaan met
het krediet voor snoeiwerkzaamheden, in het kader van de veiligheid . Indien het college
toezegt niet meer met zulke onaangename verrassingen te komen, gaat zij akkoord.
GVB is verheugd dat het knotten van bomen in het toekomstige bestek is meegenomen. Zij reageert
naar het CDA dat de raad in het verleden heeft gekozen om te bezuinigen op het laaghangend
fruit. De raad kan ook haar eigen verantwoordelijkheid nemen en bij de begrotingsbehandeling
aangeven dat zij krediet beschikbaar wil stellen voor snoeiwerkzaamheden.
BW
reageert naar CDA dat er langer dan 7,5 jaar een achterstand is. Nu wil men de achterstand
inhalen en goed afsluiten.
VVD is geen voorstander van het participeren aan de competitie “Het groenste dorp van Nederland”.
Zij ziet eveneens liever dat het krediet voor deze competitie, rechtstreeks naar de vrijwilligers
van de verenigingen gaat in Boekel.
DOP ziet de competitie “Het groenste dorp van Nederland” als een start voor ingezet beleid.
Wethouder Van de Loo bevestigt dat de raad in het verleden besloten heeft te bezuinigen op
snoeiwerkzaamheden, waardoor er nu een inhaalslag moet worden gedaan. De competitie
“Entente Florale” is niet enkel een pluim voor de Boekelse vrijwilligers, maar tevens een manier
om ons beleid te laten toetsen.
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming, unaniem conform het voorstel van Burgemeester
en Wethouders.
9.
DOP

Raadsvoorstel inzake conceptkaders en krediet centrumontwikkeling (zuidwand St.
Agathaplein).
kan akkoord gaan met het krediet, maar zij benadrukt dat zij in dit stadium nog geen kaders
definitief wil vaststellen. Zij acht winkelfaciliteiten en goede parkeergelegenheid noodzakelijk
voor de leefbaarheid. Zij kan zich er in vinden dat er meer woonappartementen komen aan de
Zuidwand als voorheen, maar de nadruk dient te liggen op de winkels. Zij vindt het behoud van
het dorpshart van groot belang en zij staat open voor alternatieven op het plein.
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CDA

benadrukt ook dat zij in dit stadium nog geen definitieve kaders wil vaststellen. Zij ziet de
noodzaak van ontwikkeling van de Zuidwand en zij kan akkoord gaan met het krediet. CDA ziet
graag dat een tweede ontwikkelaar zich inschrijft voor het project, zodat er een vergelijk kan
worden gemaakt. Om het draagvlak bij de burgers te vergroten, pleit zij ervoor dat de burgers
stemmen over het ontwerp, net zoals dat gebeurt is bij het plein. Hoe ziet de wethouder de
toekomst van de detailhandel aan het plein, met de ontwikkeling van o.a. webshops. De
communicatie over de centrumontwikkeling naar de burgers zal zorgvuldig en eensgezind
moeten gebeuren. Zij hoort graag wat de risico’s zijn en wanneer de risicomomenten zijn, zodat
de raad tijdig aan zet blijft in het proces. Zij vraagt hoe de berekende vastgoedprijzen tot stand
zijn gekomen. Zij roept het college op om “out of the box” te denken en de mogelijkheden van
crowd funding samen met de Ondernemersvereniging te onderzoeken. Burgers zouden
certificaten kunnen kopen tegen een bepaald rendement. Zij vindt het voorbarig dat de
gemeente een financiële bijdrage wil doen aan de ontwikkeling, omdat op dit moment niet
bekend is waar de gemeente aan toe is. Zij dient een mondeling amendement in dat een
financiële bijdrage van de gemeenten goed gekeurd dient te worden door de gemeenteraad.
GVB heeft eveneens zorgen over de financiën. Indien uit het DPO onderzoek blijkt dat niet de gehele
plint gevuld kan worden met winkels, verzoekt zij de woningen te concentreren en niet te
versnipperen over de plint. Tenslotte verzoekt zij de huurprijzen marktconform te maken.
VVD is groot voorstander van ontwikkeling van de Zuidwand. De ontwikkelaar heeft een mooi bod
gedaan en deze mogen we niet verliezen. De gemeente moet echter ook niet te snel gaan. Zij
vraagt op basis van welke afspraak met de raad Arcadis het werk heeft verricht. Zij ziet de
ontwikkeling liever niet als bedreiging, maar als een kans voor Boekel. Bovendien zal de hogere
OZB opbrengst door het groter aantal winkels de rentelasten dekken. Zij vraagt om bevestiging
van de wethouder.
BW
is eveneens groot voorstander en zij wil niet 10 jaar bakkeleien over de ontwikkeling. Zij acht de
risico’s niet zo groot, mits de contracten goed zijn afgesloten, omdat leegstand geen risico is
van de gemeente. Enkel de kapitaalslasten zijn een risico voor de gemeente.
Vz
bevestigt dat de definitieve kaders in december worden vastgesteld met de daarbij behorende
financiën.
Wethouder Van de Loo reageert dat Arcadis de presentatie heeft gehouden op basis van middelen uit
het voorliggende raadsbesluit. Dit heeft echter wel geresulteerd in de huidige voortvarende
voorbereidingen. In december zullen de definitieve kaders aan de raad worden voorgelegd.
Crowd funding zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar dit is niet meegenomen in de
ontwikkeling. De wethouder wil graag de mogelijkheid bespreken met de ontwikkelaar. Hij heeft
er alle vertrouwen in dat uit het DPO onderzoek zal blijken dat de gehele plint aan de Zuidwand
gevuld zal kunnen worden met winkels. De wethouder reageert naar het CDA dat er geen
amendement hoeft worden aangenomen om te bepalen wie het budget bepaald. De raad heeft
budgetrecht. Hij bevestigt naar de VVD dat de meeropbrengsten van de OZB nagenoeg gelijk
zullen zijn met de rentelasten van de lening. Aanvankelijk was er een tweede ontwikkelaar,
maar deze is afgehaakt. Het college heeft niet meer partijen kunnen vinden voor de
ontwikkeling.
Vz
stelt voor het raadsbesluit als volgt te wijzigen: “Bijgaand concept kadernotitie voorlopig als
uitgangspunten te nemen en in december opnieuw ter besluitvorming aan de raad voor te
leggen”.
CDA kan akkoord gaan met het voorstel van de vz. CDA benadrukt dat zij het proces noch wil
blokkeren, noch frustreren, maar zij is van mening dat alle opties onderzocht moeten worden en
dus ook de optie van crowd funding. Door crowd funding kan het draagvlak bij de burgers
worden verhoogd.
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DOP

verzoekt om een schorsing.

Vz
Vz

schorst de vergadering om 20.20 uur.
hervat de vergadering om 20.25 uur.

DOP

wil out of the box denken en zij stelt voor dat het mogelijk is om een nieuw dorpshart achter
Nia Domo te maken, indien er op het plein geparkeerd gaat worden. Zij pleit eveneens voor
het raadplegen van de burgers en crowd funding
GVB
is niet bang voor de risico’s, maar zij wil een zorgvuldig besluit nemen. Zij kan akkoord gaan
met het voorlopig vaststellen van de conceptkaders.
BW
vindt crowd funding enkel van toepassing, indien de gemeente het gehele project zou
financieren. Bij de centrumontwikkeling is een ontwikkelaar betrokken en crowd funding past
hier niet in.
CDA
wil net als de VVD graag in kansen denken. Crowd funding is tevens een mogelijkheid om
draagvlak te creëren bij de burgers.
VVD
vraagt op basis van welke procedure het proces in gang is gezet en zij vraagt of er een
kansenanalyse aan de raad wordt voorgelegd in de vergadering van december. Zij is
voorstander van het betrekken van burgers bij deze ontwikkeling.
GVB
eerst geeft VVD aan dat het proces niet snel genoeg kan gaan en nu vindt ze dat het college
te voortvarend aan de slag is gegaan.
Wethouder Van de Loo wilde een onderbouwing, a.d.h.v. de offerte van Arcadis die redelijk en billijk
leek, aan de raad kunnen voorleggen. De wethouder biedt zijn excuus aan voor het
voortvarende handelen, maar hij is blij dat het zo gegaan is. Indien in december de raad No
Go kiest, zijn de onderhandelingen weer vrij.
VVD
reageert dat de informatieavond over de centrumontwikkeling veel vragen opriep bij de VVD.
Het college concludeerde dat de raad een goed gevoel had bij de centrumontwikkeling, terwijl
de VVD geen goed gevoel overhield aan de informatieavond. Zij heeft het gevoel dat het
college enkel het eindplaatje voor ogen heeft en de daarbij behorende procedures. VVD
vraagt of in december een kansenanalyse en een kostenoverzicht aan de raad wordt
voorgelegd. Zij verwacht niet dat er een tweede ontwikkelaar gevonden wordt voor een
dergelijk project, maar een tweede ontwikkelaar verdient de voorkeur. Zij ziet eveneens graag
dat de burgers worden betrokken bij de centrumontwikkeling. Zij vraagt nogmaals van welke
middelen de voorbereidingskosten van Arcadis zijn betaald.
Wethouder Van de Loo reageert dat het college externe expertise nodig heeft om een goede
onderbouwing van het project aan de raad te kunnen voorleggen. Het voorstel om burgers te
laten participeren zou een aanvulling kunnen zijn op de conceptkaders. Er zal worden getracht
om met de ontwikkelaar tot een samenwerkingsovereenkomst te komen. Indien de gemeente
met de ontwikkelaar niet tot overeenstemming komt, ligt de markt weer open. De wethouder
tracht een kostenoverzicht in december aan de raad voor te leggen.
De raad, besluit zonder hoofdelijke stemming, unaniem akkoord te gaan met het geamendeerde
raadsbesluit.
15. Raadsvoorstel inzake beleidsplan 2018-2021 bibliotheek De Lage Beemden en
subsidieaanvraag (opnieuw geagendeerd na staken stemmen).
DOP
stemt in met het raadsbesluit.
VVD
is niet blij met het raadsvoorstel. Boekel betaalt reeds een hogere bijdrage als de gemeenten
Gemert en Laarbeek. Bovendien vindt zij het vreemd dat het aan de raad is om de aanvraag
te bezien in relatie tot de gemeentebegroting, middels een bezuiniging elders of middels een
verhoging van de OZB. Zij vraagt de andere fracties of zij middelen uit de begroting wil
inzetten of dat de andere fracties een OZB verhoging willen?
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CDA

stelde in de vorige raadsvergadering voorwaarden aan het krediet en zij zet eveneens als de
VVD vraagtekens bij de bekostiging. In een gesprek met Bibliotheek De Lage Beemden is
toegezegd dat zij de gemeenteraad komen informeren over de voortgang van het proces.
BW
blijft bij haar standpunt dat zij het krediet hoog vindt voor het enkel doorverwijzen naar een
derde partij. Zij kan niet akkoord gaan met het raadsbesluit.
GVB
geeft aan dat in het verleden het Wmo overschot overgeheveld is naar de algemene reserves
en zij vindt het dan ook gerechtvaardigd om de dekking uit de algemene reserves te halen. Zij
is warm voorstander van het voorstel.
DOP
betreurt de discussie over de financiële dekking van het raadsvoorstel, terwijl de raad zojuist
€75.000,- heeft gevoteerd voor het Bovenstehuis.
Wethouder Willems legt uit dat de huidige bibliotheek niet meer de bibliotheek van vroeger is, waar
men enkel een boek kon lenen. De bibliotheek is tegenwoordig steeds meer verweven in het
maatschappelijk veld. Zo heeft het consultatiebureau het project “Boekstart”, alle basisscholen
hebben een schoolbibliotheek en de bibliotheek vervult een rol bij St. Petrus en bij
Vluchtelingenwerk.
VVD
vindt dat de bibliotheek goed werk verricht, maar zij vraagt nogmaals waarom in Boekel meer
betaald wordt aan de bibliotheek als in Gemert?
CDA
benadrukt dat de rol van de bibliotheek helder moet zijn. De gemeente gaat immers over de
bekostiging.
BW
vraagt nogmaals waarom het opsporen van laaggeletterdheid en het doorverwijzen naar een
derde partij zoveel geld moet kosten.
Vz
reageert dat de bibliotheek zich niet in een luxe positie bevindt. Zij voeren met de minste
middelen taken uit.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van Burgemeester en
Wethouders, waarbij de leden Buijsse, Manders en Van Dijnhoven worden geacht tegen
te hebben gestemd.
18. Vaststelling notulen raadsvergadering van 6 juli 2017.
De notulen worden conform concept vastgesteld.
18a Motie vreemd aan de orde van de dag.
GVB
geeft aan dat zij schriftelijke vragen heeft gesteld n.a.v. een krantenartikel in het Brabants
Dagblad inzake een vergunningsaanvraag voor een mestverwerking aan de Molenbrand.
Deze vergunning heeft bij de Provincie ter inzage gelegen. De wijze van publicatie riep vragen
op bij GVB. Zij vindt de beantwoording van het college op hun vragen een procedureel
antwoord wat de burgers van Boekel niet helpt. Zij vindt dat de burgers van Boekel goed
geïnformeerd moeten worden over hun omgeving. Zij leest de motie voor:

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: publiceren bekendmakingen
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 12 oktober 2017
Overwegende dat
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-

-

-

-

De gemeente Boekel via publicatie in het weekblad Boekel –Venhorst
(ontwerp)besluiten bekendmaakt waarmee de inwoners ook worden geïnformeerd
over ter inzage liggende stukken en termijnen voor het indienen van
zienswijzen/bezwaren;
Inwoners daarmee gewend zijn aan en vertrouwd zijn met bekendmakingen in dit
weekblad;
De gemeente Boekel in kennis wordt gesteld van (ontwerp)besluiten op
vergunningsaanvragen gedaan bij andere bevoegde gezagen die betrekking hebben
op het grondgebied van onze gemeente en waarvan de stukken ter inzage liggen in
het gemeentehuis in Boekel;
Inwoners geen onderscheid maken in wie bevoegd gezag is t.a.v. een
vergunningsaanvraag en daardoor niet altijd op eigen initiatief de provinciale website,
de site 'officiële bekendmakingen’ of Overheid.nl raadplegen om na te gaan of er
ontwikkelingen in hun omgeving gaande zijn;
Het ook niet vanzelfsprekend is dat inwoners zich aanmelden voor betreffende
websites;
Het voor inwoners onbegrijpelijk is dat de (ontwerp)besluiten op aanvragen ingediend
bij andere bevoegde gezagen niet ook gepubliceerd worden in het plaatselijke
weekblad;
(omgevings)vergunningsaanvragen waarvan andere overheden bevoegd gezag zijn
vaak inrichtingen betreffen met een grote omgevingsimpact;
Niet voor iedere vergunningsaanvraag vooraf een dialoog wordt gevoerd waardoor
omwonenden niet gekend zijn in aanstaande ontwikkeling en aanvraag;
Inwoners zo breed mogelijk geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden tot
inspraak c.q. tot het gebruikmaken van rechtsbeschermingsmiddelen;

roept het college op
alle bekendmakingen van andere bevoegde gezagen waarvan de gemeente Boekel formeel
in kennis wordt gesteld en waarvoor stukken ter inzage liggen in het gemeentehuis te
publiceren op de gemeentepagina in het weekblad voor Boekel-Venhorst.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door het de leden van
de fractie Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel:

DOP

BW
VVD
CDA

Handtekening:

reageert dat de publicatie van vergunningsaanvragen, die via de Provincie verlopen, niet tot
het takenpakket van de gemeente Boekel behoort en de publicatie is ook geen verplichting.
Daarentegen vindt zij de motie sympathiek en kan zij zich hier in vinden op voorwaarde dat de
motie uitvoerbaar is.
gaat, in het belang van de burger, akkoord met de motie.
vraagt in hoeverre de publicatie bovenwettelijk is en zij vraagt wat de publicatie meer gaat
kosten.
vraagt zich af of de extra publicatie in lokale bladen duidelijker wordt voor de burgers. Alle
documenten liggen tijdig voor de burgers ter inzage en bovendien hebben burgers de
mogelijkheid om via diverse bronnen informatie tot zich te nemen.
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Vz
GVB
Vz
DOP
CDA
VVD
BW
GVB
Vz

Zij vindt de motie een vriendelijke actie voor de Boekelse burgers, maar zij roept liever de
wethouder op om met de Provincie in gesprek te gaan en te motiveren om in de lokale bladen
te publiceren.
neemt de boodschap ter harte en hij vraagt om ruimte om met de Provincie en de afdeling
communicatie alle aspecten uit te zoeken.
vraagt zich af waar de angst vandaan komt om niet te publiceren. CDA geeft aan dat burgers
diverse bronnen kunnen raadplegen. Die burgers zullen echter eerst een trigger moeten
ontvangen, om vervolgens de bronnen te raadplegen.
reageert dat hij eerst intern de mogelijkheden wil onderzoeken, voordat hij een toezegging
doet.
kan zich vinden in de woorden van de vz om eerst de mogelijkheden uit te zoeken. Zij wil niet
de publicatie middels een motie erdoor heen drammen.
vindt dat eerst onderzocht moet worden wat de gemeente Boekel zich op de hals haalt
kan zich vinden in het pleidooi van DOP.
heeft er geen moeite mee om een maand te wachten om alsnog akkoord te gaan met de
motie.
vraagt wat er mis is met het informeren van onze burgers en zij hoopt dat het niet te
ingewikkeld is om de burgers te informeren.
concludeert dat de motie wordt aangehouden tot het een en ander is uitgezocht.

19.
Vz

Mededelingen en ingekomen stukken
deelt mede dat er op 1 november a.s. om 19.30 uur bij de IBN aan de Hockeyweg te Uden
een verbrede klankbordgroep bijeenkomst plaatsvindt van Agrifood Capital voor
gemeenteraadsleden.
Griffier vult aan dat de raadsleden hier reeds een uitnodiging voor hebben ontvangen.
Vz
concludeert dat er geen vragen zijn t.a.v. de ingekomen stukkenlijst.
20.
Rondvraag.
De heer De Bruin vraagt of er nog vorderingen zijn m.b.t. Langstraat ongenummerd, dan de
documenten die ter inzage liggen?
Mevrouw Van den Broek vraagt, n.a.v. de memo m.b.t. verlenging gebruikersovereenkomst SBB, of
vanaf 1 januari 2019 op basis van een nieuw nog te ontwikkelen binnensportvisie een nieuw
gebruikersovereenkomst wordt gesloten en zij vraagt wie de visie maakt?
Wethouder Willems reageert dat de SBB op dit moment een visie voorbereidt wat ambtelijk wordt
ondersteund. De visie dient als onderbouwing voor de gemeentelijke subsidiëring aan de SBB.
De heer Manders vraagt, nu de oostelijke randweg om Uden niet doorgaat, of dit besluit gevolgen heeft
voor Boekel. Deze randweg sluit aan op de Zeelandsedijk, welke weer aansluit op de N605.
De Zeelandsedijk blijft een 60-km weg en dit heeft nadelige gevolgen voor Boekel.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat hij liever in kansen denkt. Hij verwacht dat er nu een
rechtstreekse verbinding met de A50 wordt gemaakt.
De heer Manders reageert dat hier niet over gesproken is in Uden.
De heer Van Duijnhoven heeft in het verleden reeds diverse keren aandacht gevraagd voor de
verkeersveiligheid in de Beatrixlaan. De buurtvereniging heeft inmiddels een brief gestuurd
naar de gemeente en zij hebben nog geen reactie mogen ontvangen.
Vz
reageert dat er altijd een ontvangstbevestiging verstuurd zou moeten worden. De vz kan op dit
moment geen antwoord geven op de gestelde vraag.
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21. 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 14 december 2017.
De griffier

De voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos

Toezeggingen
1. Wethouder
Van de Loo

Wethouder Van de Loo zegt toe, in de raad van 8 oktober 2015,
m.b.t. het raadsvoorstel handhaving in gebruik genomen
gemeentegrond buiten de bebouwde kom, een memo aan de raad
te doen toekomen inzake de kosten en opbrengsten.

2. Vz

De vz zegt toe, in de raad van 7 juli 2016 m.b.t. raadsvoorstel
inzake opvang, huisvesting en integratie vluchtelingen in Boekel,
de raad op de hoogte te houden door een memo of
commissievergadering in september 2016.
Wethouder Willems zegt toe, in de raad van 15 december 2016
m.b.t. de rondvraag, zodra alle benodigde gegevens ontvangen zijn
inzake de WLZ indiceerbaren, de gevolgen voor de gemeente
inzichtelijk kunnen worden gemaakt en verstuurd naar de raad
middels een memo.

3. Wethouder
Willems
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Deze
toezegging is
middels memo
2017/57
afgedaan.

