Advieslijst van de commissie Bestuur en Leven d.d. 1 december 2020
20.00 uur – 22.30 uur.
Aanwezig:

Mevrouw M.A.T. van den Broek (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
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.G.W. Kanters (DOP),
De heer F.H.A. Koolen (VVD),
De heer T.G.G. Tielemans (VVD).

Tevens aanwezig: De heer P.M.J.H. Bos (burgemeester),
De heer H.A.J. Willems (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste).
Agendapunt
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.
Burg.
Veiligheidsregio Brandweer
In Europa, zo ook in Nederland, zijn brandweerlieden veelal beroeps. Het
landelijk gebied kent echter veel vrijwilliger brandweerlieden. Vrijwillige
brandweerlieden voldoen echter niet aan de Europese richtlijnen. Dit probleem
zou voor de Tweede Kamer verkiezingen aangepakt moeten worden, maar dit
zal na de verkiezingen worden opgepakt.
Wethouder Willems
Jeugd
De organisatie is druk bezig om de overeenkomsten voor 2020/2021 te
verlengen.
De aanbesteding voor 2020/2022 is ook in gang gezet.
Wmo
In memo 2020/47 is het cliëntervaringsonderzoek nader toegelicht. Verder
wordt er gewerkt aan een regionale ontwikkelagenda voor het opzetten van
zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hier
zal lokaal uitvoering aan worden gegeven. Er is een overzicht ontvangen van
11 gemeenten in Brabant noord oost die huishoudelijke zorgen verlenen aan
inwoners. In 2020/2021 worden alle contracten herzien en dan zullen de
systematieken van financieren via lumpsum en een uurtarief, Uden heeft een
eigen systematiek, tegen het licht worden gehouden.
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IBN
IBN viert dit jaar haar 25 jarig jubileum. Ondanks de beperkingen van de
coronacrisis is er een leuke invulling aan gegeven, waar online aan kon
worden deel genomen. Op dit moment werken 11 gemeenten samen om
partnership, de uitvoering van de participatiewet, vorm te geven.
Geopark De Peelhorst en Maasvallei
De organisatie is in overleg met Nederland Forum van Unesco Global
Geoparks een presentatie aan het voorbereiden en de organisatie is ook
bereid deze aan de gemeenteraden te presenteren. In het voorjaar van 2021
zal een webinar worden gehouden waarin de Peelrandbreuk wordt toegelicht.
GGD Hart voor Brabant
Thérèse Claassen zal Karin van Esch vanaf 1 december 2020 vervangen
totdat er een nieuwe directeur is benoemd. Afgelopen maand was er een
webinar georganiseerd voor de bestuurs- en raadsleden inzake de toelichting
werkwijze GGD en opschaling corona. Dit webinar kan nog worden
teruggekeken.
T.a.v. het onderzoek luchtkwaliteit, COVID-19 en de relatie met Q koorts wordt
er een onderscheid gemaakt tussen twee onderzoeksdelen, te weten:
1. Luchtkwaliteit en veehouderij en 2. Q-koorts. Er is een raadsinformatiebrief
verstuurd, waarin uitgebreid is vermeld hoe we met het onderzoek om willen
gaan. Begin 2021 zal samen met de GGD Hart voor Brabant inhoudelijk
worden afgestemd hoe met het onderzoek wordt omgegaan. Naar verwachting
zal het onderzoek 1,5 jaar in beslag nemen.
Op dit moment wordt de testcapaciteit opgeschaald en winterproof gemaakt.
Naar verwachting kunnen er vanaf december 6000 testen per dag worden
afgenomen.
Zorg- en Veiligheidshuis
Wethouder Willems heeft onlangs een verdiepingsbijeenkomst van het Zorgen Veiligheidshuis (ZVH) BNO bezocht, waarbij het werken aan een veilige
terugkeer van gedetineerden is besproken.
Sociale Zaken
Tijdens een bestuurlijk overleg met de gemeente Meierijstad is nog aandacht
voor de Tozo regelingen. Voor de Tozo 1 regeling hebben zich ruim 2100
mensen gemeld, waarvan er uit Boekel 150 afkomstig zijn. Voor de Tozo 2
regeling zijn van de 350 aanmeldingen 25 aanmeldingen afkomstig uit Boekel.
Bij kredietaanvragen van de Tozo 1 regeling zijn er 9 van de 186 aanvragen
afkomstig uit Boekel en er zijn geen kredietaanvragen afkomstig uit Boekel bij
de Tozo 2 regeling.
Mobiliteitscentrum
Meierijstad heeft een mobiliteitscentrum opgezet. De uitvoering van de
participatiewet gaat plaatsvinden op deze fysieke locatie buiten het
gemeentehuis, in samenwerking tussen de klantmanagers van de gemeente,
IBN en WSD.
Deze uitvoering hebben Boekel en Bernheze in de samenwerking neergelegd
bij Meierijstad en zal overeenkomstig uitgevoerd blijven worden.
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5. Informatie m.b.t.
financiële gevolgen
corona-pandemie.
6. Raadsvoorstel
inzake het verlenen
van toestemming tot
wijziging van de
gemeenschappelijke
regeling GGD Hart
voor Brabant.
7. Raadsvoorstel
inzake Nota
financieel beleid
2021.
8. Raadsvoorstel tot
vaststelling van de
verordeningen ex
artikel 212, 213 en
213a.
9. Raadsvoorstel tot
vaststelling van de
Verordening
gemeentelijke
basisregistratie
personen.
10. Raadsvoorstel
inzake de Algemene
Plaatselijke
Verordening 2021.

Samen met UWV, Uitzendbureaus en andere partners wordt vraag en aanbod
bij elkaar gebracht, wordt ingezet op arbeidsontwikkeling, op omscholing, wordt
ingezet op invulling van de vraag van bedrijven etc.
Burg. geeft aan dat tijdens de begrotingsbehandeling reeds de gevolgen aan de
orde zijn geweest en bij de behandeling van de bestuursrapportage zullen de
gevolgen ook nog aan bod komen. De onderdelen vanuit de regio worden
vanuit het Rijk gefinancierd.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
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CDA, GVB en VVD adviseren positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
CDA stelt voor om na te denken over hondenlosloopgebieden, die duidelijkheid
biedt aan burgers en de kans aan honden om uit te razen.
DOP beraadt zich over het indienen van een amendement bij de raad inzake
een verbod op carbid schieten i.v.m. de risico’s.
Burg. geeft aan dat vorige week in het overleg van de Veiligheidsregio de vraag
is voorgelegd om tijdens oud op nieuw toch 1 tot 3 dagen weer de grip 4 situatie
vast te leggen, zodat de bestuurlijke driehoek van openbaar ministerie, politie
en burgemeester gemakkelijker is gelegd.
 De burg zegt toe in de raad van 10 december 2020 de raad te informeren
over het besluit.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.

11. Raadsvoorstel
inzake
zienswijzeverzoek
Veiligheidsregio
Brabant-Noord m.b.t.
deelname in de
Werkgeversverenigin
g Samenwerkende
Veiligheidsregio’s.
12. Raadsvoorstel tot CDA, VVD en DOP adviseren positief naar de raad conform het voorstel van
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vaststelling van
belasting- en
legesverordeningen
2021.
13. Raadsvoorstel
inzake
bestuursrapportage
2020.
14. Raadsvoorstel
inzake verlenging
cultuurloper
basisscholen.
15. Raadsvoorstel tot
vaststelling van de
verordening
onroerende
zaakbelastingen
16. Mededelingen,
ingekomen stukken
en memo’s.
Memo 2020/48
inzake tijdelijke wet
maatregelen Covid19

Burgemeester en Wethouders. GVB heeft vragen over de toeristenbelasting,
maar zij komt hier bij de behandeling van de huisvesting arbeidsmigranten in de
commissie Wonen en Werken op terug.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
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GVB had niet verwacht dat de raad enkel geïnformeerd zou worden, maar zij
had verwacht dat er een raadsvoorstel aan de raad zou worden voorgelegd. Zij
verzoekt het college om een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen volgende
week en zij vraagt de andere fracties of zij dit voorstel kunnen steunen.
DOP kan zich vinden in dit voorstel.
CDA heeft hier geen bezwaar tegen. Zij steunt dit voorstel.
VVD kan hier ook mee instemmen, maar zij is zich ervan bewust dat de
gemeente weinig invloed heeft.
Burg. vraagt wat de raad middels een besluit wil vaststellen.
GVB begrijpt de reactie van de burgemeester en zij gaat samen met de griffie
bezien hoe dit het best kan worden aangepakt.
17. Vaststelling
De advieslijst wordt, inclusief de opmerking van dhr. Kanters, dat hij ook
advieslijst commissie aanwezig was, vastgesteld.
Bestuur en Leven 29
september 2020
18. Rondvraag
De heer Kanters vraagt naar de stand van zaken n.a.v. de motie Ja Ja sticker.
In de begroting is de motie moeilijk terug te vinden. Tevens zou de raad medio
2020 over de resultaten van het onderzoek worden geïnformeerd. De heer
Kanters verzoekt om de beantwoording van een motie in de toekomst middels
een memo aan de raad te doen toekomen.
Burg. reageert dat de motie in de begroting bij het desbetreffende onderdeel is
opgenomen en de motie is zeker niet weggestopt. Hij vraagt waarom DOP er
niet op heeft gereageerd tijdens de begrotingsvergadering.
De heer Kanters verzoekt het college om de raad actief te informeren i.p.v. dat
de raad er zelf naar moet vragen.
De heer Gruijters vraagt naar de stand van zaken t.a.v. de komende Tweede
Kamer verkiezingen in maart 2021.
Burg. antwoordt dat inwoners 3 dagen mogen stemmen, waarvoor dus ook 3
dagen bemensing van de stembureaus nodig zijn. Er zijn nog vrijwilligers nodig.
Burg. merkt op dat binnenkort digitaal de vz van de VNG, de heer Leonard
Geluk op bezoek komt, waarvoor Boekel de onderwerpen kan aangeven die nu
spelen. Vorige week was gedeputeerde Erik Ronnes digitaal op bezoek, waar
o.a. de centrumvisie en De Elzen zijn besproken.
De heer Koolen hoort verschillende klachten over vuurwerkoverlast in De Donk.
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Hoe denkt het college de handhaving te kunnen garanderen.
Burg. reageert dat men tracht in goed overleg met de boa’s te sturen.
Mevrouw De Bruin meldt dat de basisscholen ervan op de hoogte zijn gebracht
dat de input van de jeugd, inzake de profielschets van de burgemeester, is
meegenomen. Inmiddels zijn de leerlingen en ouders ook hiervan op de hoogte
gebracht.
Toezeggingen
Commissie Toezeggingen
B&L
1 1 december Burg. zegt toe de raad te informeren op 10
2020
december 2020 over het besluit van de
Veiligheidsregio over het al dan niet overgaan
naar een grip 4 situatie tijdens oud op nieuw
2020, indien deze van toepassing is.
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Voortgang
Het overgaan naar een grip 4
situatie is niet van toepassing
geweest.

