Advieslijst van de commissie Bestuur en Leven d.d. 7 december 2021
20.00 uur – 21.40 uur.
Aanwezig:

Mevrouw M.A.T. van den Broek (voorzitter),
Mevrouw G.W.M. van Mensvoort (CDA),
De heer R.M. Gruijters (CDA),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
De heer J.M.M. van Lanen (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer M. Kanters (DOP),
De heer F.H.A. Koolen (VVD),
De heer T.G.G. Tielemans (VVD).

Tevens aanwezig: Mevrouw C.J.M. van den Elsen (burgemeester),
De heer H.A.J. Willems (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste).

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor
burgers
4. Vooruitblik op
onderwerpen die gaan
spelen binnen
portefeuillehouders Regio
Brabant Noordoost en
stukje terugkoppeling van
bijeenkomsten die
hebben plaatsgevonden.

De vz heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik wil maken van het spreekrecht.
BSOB
Burg heeft met het Presidium afgesproken dat de directeur van de BSOB
een toelichting komt geven in de themabijeenkomst over de lange termijn
visie.
Regiodag
Burg geeft aan dat er op 2 december een regiodag heeft plaatsgevonden
en de burg deelt mede vanuit de bestuurlijke coördinatiegroep dat er
onderzoek gedaan wordt door Berenschot en Rijksuniversiteit Groningen
naar de samenwerking van het bestuurlijk regionaal ecosysteem.
Regionaal overleg WMO
Wethouder Willems geeft aan dat er een plan van aanpak voor een brede
aanpak (preventie, opvangvernieuwing en wonen met begeleiding) is
besproken van de dak- en thuisloosheid is ingediend bij het Rijk en
Brabant Noord Noordoost heeft subsidie ter waarde van €708.500,toegekend gekregen voor de periode van 2020/2021. Om de lokale
aanpak vorm te geven heeft Boekel €50.000,- ontvangen. Binnenkort zal
het Regionaal uitvoeringsdocument aan het college worden voorgelegd en
vervolgens zal het uitvoeringsplan in januari t/m maart worden uitgewerkt.
Jeugd
Wethouder Willems geeft aan dat de liquiditeit van zorgaanbieders is
besproken. In 2021 werden zorgaanbieders via de lump sum regeling
betaald, maar vanaf 2022 zullen de zorgaanbieders maandelijks achteraf
worden betaald voor de zorg die ze daadwerkelijk hebben geleverd. Deze
no cure no pay wordt gefinancierd vanuit de individuele gemeenten.

Advieslijst commissie Bestuur en Leven 7 december 2021

Er is een plan van aanpak gemaakt waardoor beter passende jeugdhulp
wordt geboden, het zorglandschap is getransformeerd van wonen doe je
thuis en een tijdelijke investering een structurele omslag heeft gebracht,
waardoor de kosten per jeugdige gedaald zijn.
Positieve gezondheid in veedichte gebieden
Er is een app ontwikkeld waar de beleving van burgers inzichtelijk wordt
gemaakt.
Boekel, Meierijstad en Bernheze hebben BMC de opdracht gegeven om
de dienstverleningsovereenkomst en samenwerkingsafspraken te
evalueren voor de toekomst, zodat de overeenkomst eventueel vanaf 2023
verlengd kan worden.
Geopark
Het huidige convenant loopt af per 31 december 2021 en het voornemen is
om het convenant met een jaar te verlengen. Vanaf 2023 wil de wethouder
het praktijkprogramma meenemen in de toeristische visie, alsmede de
Peelrandbreuk.
De commissie heeft diverse vragen gesteld.

5. Raadsvoorstel inzake
bestuursrapportage 2021.
6. Raadsvoorstel inzake
De commissie heeft diverse vragen gesteld.
belasting- en
• Burg. zegt toe uit te zoeken waarom er kosten door de gemeente in
legesverordeningen 2022.
rekening worden gebracht bij vermissing van een rijbewijs.
• Deze toezegging is per mail van 14 december 2021 beantwoord.
7. Raadsvoorstel inzake
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
Verordening op de heffing van Burgemeester en Wethouders.
en de invordering van de
onroerend
zaakbelastingen 2022.
8. Raadsvoorstel inzake
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
wijziging
van Burgemeester en Wethouders.
gemeenschappelijke
regeling
Werkvoorzieningschap
Noordoost Brabant 2022.
9. Raadsvoorstel inzake
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
Statutenwijziging
van Burgemeester en Wethouders.
Stichting SAAM
Openbaar Onderwijs.
10. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
verordening beslistermijn van Burgemeester en Wethouders.
schuldhulpverlening
2022.
11. Mededelingen,
Er zijn geen mededelingen.
ingekomen stukken en
memo’s.
12 Vaststelling advieslijst Burg. geeft aan t.a.v. toezegging 1 om in het Presidium deze toezegging te
commissie Bestuur en
bespreken.
Toezegging 3a is besproken in de raadsvergadering van juni 2021 en
Leven 5 oktober 2021.
toezegging 3b zal worden meegenomen in de evaluatie van de
begrotingsbehandeling.
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13. Rondvraag

Toezegging 6 zal worden meegenomen bij de verkiezingen, wanneer het
nogmaals moet worden aangepast.
Mevrouw Jansen vraagt of het rijk reeds een coronasteunpakket
beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten n.a.v. het raadsvoorstel inzake
compensatie corona maatschappelijke verengingen A2 2021, zoals
behandeld in de commissie van 5 oktober 2021.
In het tijdschrift Medische Contact staat een artikel over metingen van het
RIVM waaruit blijkt dat er meer longontstekingen voorkomen rondom
veehouderijen. Zij vraagt of de wethouder hiervan op de hoogte is en of hij
deze informatie mee gaat nemen in nieuwbouwplan De Burgt.
Wethouder Willems reageert dat er vanuit het Rijk nog geen middelen
beschikbaar zijn gesteld.
Vanuit de Omgevingsvisie is het mogelijk om gezondheid in de
omgevingsvisie op te nemen, waardoor het aan het college is om hier
invulling aan te geven.
Mevrouw Jansen benadrukt dat het leefklimaat nu “aanvaardbaar” is en zij
vindt dit niet acceptabel in een woonwijk.
De heer Van Lanen vraagt of er al meer nieuws is over de Pionierscirkel.
Tevens vraagt de heer Van Lanen naar de stand van zaken van
statushouders.
Wethouder Willems antwoordt dat er volop wordt gewerkt aan de
Pionierscirkel. Onlangs is een memo aan de raad verspreid met de laatste
stand van zaken m.b.t. statushouders.
De heer Kanters constateert dat het in andere gemeenten goed is geregeld
om een melding door te geven over het buitengebied, maar in Boekel is het
summier geregeld. In Boekel kan enkel via de website een melding worden
gedaan, maar men wordt niet op de hoogte gehouden van de voortgang
van de melding.
Burgemeester reageert dat meldingen voorheen via IBN liepen, waar men
heel tevreden over was. Er is nu echter een overgangsfase en zij zal de
opmerking van de heer Kanters hierin meenemen.

1.

2.

Toezegging
Burg. zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven van 28 april
2021 m.b.t. de gedeeltelijke kwijtschelding huren verenigingen
Q4, om in de 2e week van mei een memo aan de raad te doen
toekomen inzake de financiële processen.
Burg zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven van 10 juni
2021, te kijken naar de aandachtspunten in de
accountantsverklaring en daar op terug te komen bij de raad.
Burg. zegt toe om samen met de griffier te kijken naar een
andere behandelwijze van de voorjaarsnota.

Advieslijst commissie Bestuur en Leven 7 december 2021

Voortgang
Deze toezegging zal in het
Presidium worden besproken.
De aandachtspunten zijn
besproken in de
raadsvergadering van juni
2021.
Een andere behandelwijze van
de voorjaarsnota zal
meegenomen bij de evaluatie
van de begrotingsbehandeling.

3.

4.

Wethouder Willems zegt toe, in de commissie Wonen en
Werken van 26 april 2021, gebiedsvisie & beeldkwaliteitsplan –
Levendig Landgoed Huize Padua, voor de raad uit te zoeken
wat de 3 jaars cyclus inhoudt.
De burg zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven van 5
oktober 2021 m.b.t. de aanwijzing vertegenwoordigers in
diverse samenwerkingsverbanden, uit te zoeken of aanwijzing
op functie kan worden gezet i.p.v. op naam.
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Burg geeft in de commissie B&L
van 7 december 2021 dat dit
wordt meegenomen na de
gemeenteraadsverkiezingen,
wanneer de aanwijzing weer
wordt aangepast.

