Advieslijst van de commissie Bewonerszaken d.d. 4 oktober 2017
20.00 uur – 20.35 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

De heer A.M.G.M. van de Ven (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
Mevrouw A.J.P.M. Van Eert-van de Ven (GVB),
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
Mevrouw C.T.J.J. Aarden (CDA),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (BW),
De heer W.J. Manders (VVD)..

Tevens aanwezig: De heer H.A.J. Willems (wethouder Bewonerszaken)
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste)
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor
burgers
4. Stand van zaken
Kindpark Boekel.

Advies
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
Wethouder Willems geeft aan dat er onlangs een memo naar de raads- en
burgerleden is verstuurd. De schoolbesturen van Goo en Oog werken samen
aan een ontwerp en aan een exploitatieplan. Er is een inventarisatie gemaakt
van de wensen van de medegebruikers (Volksuniversiteit, Muziekschool,
Hobbyclub, etc.) en medehuurders (Consultatiebureau en Memo) van het
nieuwe kindcentrum. Op 5 september jl. is er een presentatie gehouden voor
alle gebruikers en omwonenden en de stuurgroep heeft op 13 september
Sebastiaan Robben van SROM architecten gekozen om het nieuwe
kindcentrum vorm te gaan geven.
DOP vraagt of de genodigden ook daadwerkelijk zijn gekomen.
Wethouder Willems antwoordt dat alle genodigden van de SBB tot het
consultatiebureau aanwezig waren.
CDA vraagt of de tijdelijke huisvesting voor basisschool De Uilenspiegel is
geregeld.
Wethouder Willems antwoordt dat tijdelijke huisvesting onderdeel is van het
proces.
DOP geeft aan dat de afbeeldingen, die waren bijgevoegd bij de memo, niet
duidelijk zijn.
Wethouder Willems antwoordt dat de afbeeldingen slechts sfeerbeelden zijn.
GVB vraagt wat het begrip clash control betekent.
Wethouder Willems antwoordt dat het een 3d weergave is van het ontwerp,
zodat men in een vroeg stadium een beeld kan krijgen hoe het er uit komt te
zien.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.

5. Raadsvoorstel tot
wijziging van de
gemeenschappelijke
regeling
Werkvoorzieningschap
Noordoost Brabant.
6. Raadsvoorstel
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
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inzake het verlenen
van toestemming tot
het intrekken van de
gemeenschappelijke
regeling Leerplicht en
RMC en tot het
vaststellen van de
Centrumregeling
Leerplicht en
Regionaal Meld- en
Coördinatiefunctie
Regio Brabant NoordOost.
7. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.

8. Vaststelling
advieslijst vergadering
28 juni 2017

9. Rondvraag.

Burgemeester en Wethouders.

CDA refereert aan berichten uit de media dat GGZ instelling Mondriaan in
Limburg op korte termijn zal sluiten en jeugdbeschermingsinstelling de William
Schrikker groep dreigt eveneens te stoppen vanwege de bezuinigingen. Zij
vraagt of het stoppen van deze instellingen gevolgen heeft voor instellingen in
onze regio.
Wethouder Willems antwoordt dat de William Schrikker groep ook in onze regio
is gevestigd. Het inkoopteam van centrumgemeente Den Bosch koopt
voldoende zorg in waar de Boekelse jeugd terecht kan.
CDA geeft aan dat wethouder Willems een toezegging heeft gedaan, m.b.t. de
verwerving van pleegzorgplekken in Boekel, in de commissie Bewonerszaken
van 28 juni jl., maar deze is niet terug te vinden in de advieslijst.
Wethouder Willems reageert dat de pleegzorg onder druk staat en vanuit de
regio zal een schrijven worden gemaakt, waar Boekel bij kan aanhaken.
CDA reageert dat de wethouder heeft toegezegd een actieve rol te nemen.
Wethouder Willems antwoordt dat het aandacht vragen in een groter verband
meer effect heeft.
De advieslijst wordt conform concept vastgesteld.
Mevrouw Jansen vraagt, n.a.v. de berichtgeving in de media over de
koopzondag voor kerstmis, of de winkels in Boekel ook open zullen zijn.
Wethouder Willems geeft aan de vraag mee te nemen naar het college, maar
hij benadrukt dat de winkeliers een aanvragen moeten indienen.
Mevrouw Van Eert geeft aan dat de raad een uitnodiging heeft ontvangen voor
de mantelzorgavond. Vorig jaar viel deze avond samen met de
begrotingsbehandeling bij de gemeente. Dit jaar vallen beiden avonden weer
samen. Zij vraagt om een afstemming van de datum, zodat raadsleden ook
naar de mantelzorgavond kunnen gaan.
Wethouder Willems reageert dat het dorpsteam de mantelzorgavond
organiseert, maar hij zal hier aandacht voor vragen.
Mevrouw Van de Broek vraagt of er nieuws is over de invulling van de
subsidietoekenning aan de Vereniging Kleine Kernen m.b.t. de door de raad
vastgestelde notitie accommodatiebeleid in februari van dit jaar, waar de raad in
februari reeds een besluit over heeft genomen.
Wethouder Willems reageert dat er in mei 2017 een memo is verstuurd naar de
raad dat Stichting Leefbaarheid Venhorst geen tijd heeft gezien om de
leefbaarheid in Venhorst te peilen. Er is nog overleg gaande over een eventuele
enquête.
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Toezeggingen
1.

2.

3

4

5

Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 29 juni 2016
m.b.t. raadsvoorstel inzake jaarstukken 2015, begroting 2017 en
beleidsvisie 2017-2021 GGD Hart voor Brabant, wanneer de GGD
aan bod komt in een thema informatieavond, de presentatie meer
af te stemmen op Boekelse gegevens.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 29 juni 2016
m.b.t. raadsvoorstel inzake jaarstukken 2015, begroting 2017 en
beleidsvisie 2017-2021 GGD Hart voor Brabant, de voortgang van
de beleidsvisie 2017-2021 aan de raad en commissie te doen
toekomen.
Mevrouw Van Moorsel zegt toe, in de commissie BZ van 28 juni
2017 m.b.t. agendapunt jaarrapportages Wmo 2016, uit te zoeken
hoeveel inwoners uit Venhorst een aanvraag voor collectief vervoer
hebben ingediend.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 28 juni 2017
m.b.t. jaarrapportages Wmo 2016, dat het college eerst zelf
onderzoek wil doen naar de eventuele gevolgen voor de zorg in
natura en het PGB indien de raad akkoord gaat met het advies van
de Wmo adviesraad. De wethouder zegt toe een kopie van de brief
aan de Wmo adviesraad aan de raad te doen toekomen.
Mevrouw Van Moorsel zegt toe, in de commissie BZ van 28 juni
2017 m.b.t. jaarrapportages Wmo 2016, inzichtelijk te maken welke
factoren van invloed zijn en wat de reden is van het
vervoersgebruik van de burgers die een CVV pas hebben.
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De GGD heeft een
presentatie gegeven in de
thema informatieavond van
19 september 2017.

Deze toezegging is per mail
op 30 november 2017
afgedaan.
Deze toezegging is per mail
op 30 november 2017
afgedaan.

Deze toezegging is per mail
op 30 november 2017
afgedaan.

