Advieslijst van de commissie Bestuur en Leven d.d. 8 maart 2022
19.30 uur – 21.50 uur.
Aanwezig:

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

De vz heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
Dhr. Van Lieshout maakt, namens korfbalvereniging Jes, Voetbalclub
RKSV, KPJ Tennis Venhorst en Stichting Buitensport Venhorst, gebruik
van het spreekrecht voor burgers m.b.t. agendapunt 7. Hij uit de zorg over
de continuïteit van de voorzieningen en het sportaanbod. Hij betreurt het
dat de sportverenigingen tijdens het proces niet zijn betrokken, maar enkel
in alle haast daags na carnaval, zodat het voor de verkiezingen nog is
behandeld. Tijdens de informatieavond kon er geen concreet antwoord
worden gegeven op vragen. Hij vindt het positief dat er een beleidslijn
wordt opgesteld. Echter staat in het raadsvoorstel dat verenigingen
verplicht worden om te privatiseren, indien zij subsidie willen ontvangen en
dat zij zelf een MJOP dienen op te stellen en zij dienen zelf zorg te dragen
voor het onderhoud. Terwijl het al jaren lastig is om de bestuurskracht op
peil te houden. Dit is niet haalbaar. Er zijn nog veel vragen onbeantwoord
en hij vraagt zich af of het raadsvoorstel rijp is voor besluit.
GVB vraagt of de beleidslijn invloed kan hebben op de huur van de
binnensport, indien er in de subsidie het e.e.a. wordt gewijzigd.
Dhr. Van Lieshout antwoordt dat de huur voor alle verenigingen gelijk blijft.
Indien er minder subsidie is, wordt het voor de jeugd duurder.
DOP vraagt of de verenigingen vinden dat zij genoeg geïnformeerd en
geconsulteerd zijn.
Dhr. Van Lieshout reageert dat zij pas donderdag voor de carnaval de
concept beleidslijn hadden ontvangen en vervolgens werden zij donderdag
na de carnaval uitgenodigd. Dit was te kort om de stukken grondig te
kunnen doornemen en overleg te voeren.
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Dhr. Emons maakt, namens VV Boekel Sport, gebruik van het spreekrecht
voor burgers m.b.t. agendapunt 7. Hij geeft aan dat er weliswaar veel
vragen waren, maar tijdens de informatieavond op 3 maart jl. is er ook veel
duidelijkheid gegeven. Hij uit echter wel zijn zorg over de toestand van de
velden. De velden zijn in zeer slechter staat waardoor trainingen en
wedstrijden worden afgelast en er een kunstgrasveld in Volkel wordt
gehuurd. Boekel Sport is al lange tijd in gesprek met de gemeente over de
aanleg van een kunstgrasveld, maar er kan geen besluit worden genomen,
omdat er geen beleid is.
GVB vraagt hoe Boekel Sport kijkt naar de randvoorwaarden, zoals gesteld
in het raadsvoorstel.
Dhr. Emons vindt het fijn dat het hoofdkader nu duidelijk is. Wellicht kan er
nog maatwerk per vereniging wordt gemaakt.
Burg. Van den Elsen

4. Vooruitblik en
terugkoppeling vanuit
portefeuillehouders Regio BSOB
Twee weken geleden heeft er een Algemeen Bestuur plaats gevonden
Brabant Noordoost.
waarbij de huisvesting en enkele HR taken zijn besproken.

K80
Op 25 februari jl. heeft de oprichting van de K80 plaats gevonden. Dit is
een netwerkorganisatie van de kleinere gemeenten om de belangen te
behartigen en samen te werken op onderdelen. De K80 wil met deze
organisatie de grotere gemeenten de toegevoegde waarden van kleine
gemeenten duidelijk maken.
Veiligheidsregio
De afgelopen 2 jaar zijn de leden van de veiligheidsregio elke 2 weken
(digitaal) bij elkaar gekomen in het kader van corona. Hoewel er nog
corona is, is de urgentie afgenomen.
Er is echter een nieuw beleidsteam samengesteld vanwege de
vluchtelingen uit Oekraïne. Per veiligheidsregio worden er 1000
vluchtelingen verdeeld over de gemeente. Dit betekent dat Boekel 17
vluchtelingen uit Oekraïne mag verwachten en over 2 weken nogmaals 17
vluchtelingen. Er zijn veel particuliere initiatieven en op dit moment wordt
getracht een centrale administratie op te zetten.
DOP vraagt naar de stand van zaken van de regiotafels.
Burg. Van den Elsen antwoordt dat er in de regio is geïnformeerd wat voor
regiotafels er worden georganiseerd. In het Presidium is afgesproken dat
de regiotafels met de nieuwe raad bekeken zullen worden.
Wethouder Willems
GGD Hart voor Brabant
De gemeenteraad heeft onlangs de kadernota vastgesteld en deze nota
dient als basis voor de begroting die in april aan de raad zal worden
toegestuurd. De zienswijzen zullen hierin worden meegenomen.
Innovatieve projecten
Er is intern een evaluatie gehouden om te komen tot een beter proces en
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bredere projecten.
Voor de toezicht op kinderopvang heeft de GGD Hart voor Brabant een
nieuwe werkwijze waar minder de nadruk gelegd wordt op wat niet goed is,
maar juist stimulerend bedoeld is.
Geopark Peelhorst en Maasvallei
De resultaten over het jaar 2021 zijn inzichtelijk gemaakt waardoor de
resultaten duidelijker in beeld zijn gebracht.
In maart/ april wordt het boek “Iconen van de wijst” uitgegeven. Hierin
wordt een compleet beeld gegeven van de Peelrandbreuk. Dit boek zal
ook aan de raad worden uitgereikt.
Op 25 februari jl. heeft de gemeente Boekel een enquête verstuurd voor
het tevredenheidsonderzoek Wmo. Deze enquête is per ongeluk ook
verstuurd naar de overledenen. De oorzaak van deze omissie is gevonden
en er wordt een excuusbrief verstuurd. De wethouder biedt zijn
welgemeende excuus hiervoor aan.
DOP vraagt of deze mensen gebeld kunnen worden. Een excuus per
telefoon is veel persoonlijker als per brief.
Wethouder Willems neemt de tip ter harte.
VVD vraagt wat de oorzaak is van de omissie.
Wethouder Willems reageert dat een overlijden wordt geregistreerd in de
BRP, waaruit automatisch een bericht wordt verstuurd naar diverse
instanties. Er is echter geen link met het dorpsteam.

5. Raadsvoorstel inzake
instelling commissie en
verordening
klankbordgesprekken
burgemeester en raad
gemeente Boekel 2022.
6. Raadsvoorstel inzake
kadernota 2023
Werkvoorzieningschap
Noord-Brabant.
7. Raadsvoorstel inzake
beleidslijn vervangings en
uitbreidingsinvesteringen.
Buitensport
accommodaties.

Wethouder Tielemans attendeert de commissie op een bijeenkomst a.s.
maandag in Nia Domo in het kader van Respect met een
theatervoorstellering inzake positief coachen.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het
voorstel van Burgemeester en Wethouders.

De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het
voorstel van Burgemeester en Wethouders.
• Wethouder zegt toe de grafiek bij IBN op te vragen met cijfers wanneer
het werkvoorzieningschap stopt als organisatie.
CDA adviseert positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
DOP uit haar zorg of het proces zorgvuldig doorlopen is, gezien de haast
waarmee het aan de commissie is voorgelegd. Bovendien mist zij de KBO
in het verhaal.
VVD uit eveneens haar zorg of het proces zorgvuldig is doorlopen.
GVB voorziet scheefgroei indien een sportvereniging nog niet aan een
vervangingsinvestering toe is, deze vereniging nog steeds de
huurpenningen betaalt t.o.v. de ander die a.g.v. deze beleidslijn
geprivatiseerd raakt, die geen huurpenningen hoeft in te leggen. Bovendien
vraagt zij zich af wat de reden is om te privatiseren. Zij wil dat de
verantwoordelijkheden van de verenigingen en de gemeente duidelijk zijn.
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GVB vindt het voorstel niet rijp voor besluitvorming.
• Wethouder Tielemans zegt toe voor de raad antwoord te geven over hoe
de subsidieverordening zich verhoudt tot het accommodatiebeleid.
8. Raadsvoorstel inzake
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
financiële bijdrage aanleg van Burgemeester en Wethouders.
Op voorwaarde van instemming van agendapunt 7.
padelbanen TC Boekel.
9. Raadsvoorstel inzake
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
controle- en
van Burgemeester en Wethouders.
rapportageprotocol 2021.
10. Mededelingen,
Er zijn geen mededelingen.
ingekomen stukken en
memo’s.
11. Vaststelling advieslijst De advieslijst wordt, inclusief de ingediende wijzigingenlijst, vastgesteld.
commissie Bestuur en
Leven 1 februari 2022.
12. Rondvraag
De heer Van den Hoogen is verheugd dat de jeugdadviesraad weer is
opgepakt. Hij vraagt of de vluchtelingen uit Oekraïne, die Carlo van Hout
heeft meegenomen, reeds onderdak hebben gevonden.
Burg. antwoordt dat de vluchtelingen op een adres in Odiliapeel zijn
ondergebracht.
1.

2.

3.

Toezegging
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.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie Bestuur en
Leven van 8 maart 2022, m.b.t. de kadernota 2023
Werkvoorzieningschap Noord-Brabant de grafiek bij IBN op te
vragen met cijfers wanneer het werkvoorzieningschap stopt als
organisatie.
Wethouder Tielemans zegt toe, in de commissie Bestuur en
Leven van 8 maart 2022 m.b.t. de beleidslijn vervangings- en
uitbreidingsinvesteringen buitensportaccommodaties voor de
raad antwoord te geven over hoe de subsidieverordening zich
verhoudt tot het accommodatiebeleid.
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Voortgang

