Advieslijst van de commissie Bewonerszaken d.d. 5 oktober
2016 20.00 uur – 22.20 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. Vallee-Jansen (DOP),
Mevrouw J.G.M. Franssen-van Berkel (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 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. Raadsvoorstel inzake
locatiekeuze nieuwbouw
onderwijshuisvesting
Boekel.

Advies
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.

BW, VVD en GVB adviseren positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
DOP vindt verkeersveiligheid van groot belang en zij zet vraagtekens bij
shared space. Zij vraagt of er onderzoek is gedaan naar de fijnstof van de
parkerende auto’s.
CDA maakt zich eveneens zorgen over de verkeersveiligheid, met name
m.b.t. de hoeveelheid auto’s die tijdens breng- en haalmomenten in 20
minuten zullen passeren en het haaks inparkeren, de hoeveelheid speelruimte
en de reactie van de omwonenden.
5. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem naar de raad conform het voorstel van
toekomst uitvoering
Burgemeester en Wethouders.
Participatiewet en
WSW.
6. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem naar de raad conform het voorstel van
Beleidsplan beschermd Burgemeester en Wethouders.
wonen 2016-2020.
7. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem positief naar de raad, maar VVD geeft aan
deelname aan de
dat de genoemde bijdrage van 50 cent per inwoner voor de komende 4 jaar
Cultuurloper.
beschikbaar zal worden gesteld, dat het lijkt of dit een eenmalige bijdrage is
i.p.v. een bijdrage per jaar. VVD stelt voor een amendement in te dienen.
8. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem naar de raad conform het voorstel van
wijziging statuten
Burgemeester en Wethouders.
Stichting OOG.
9. Mededelingen,
Memo 2016/51 inzake aanbesteding Kleinschalig Collectief Vervoer 2016
ingekomen stukken en
CDA vraagt wat de looptijden van de contracten zijn en zij vraagt of
memo’s.
tussentijdse wijzigingen mogelijk zijn, tussen de onderaannemers en de
regievoerder. Wie is verantwoordelijk voor de klachten? Er is een
besparing behaald op de aanbeveling, maar in hoeverre zijn de andere
criteria meegenomen bij de aanbesteding? Als gevolg van een
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10. Vaststelling
advieslijst
Bewonerszaken 29 juni
2016.
11. Rondvraag.

onderzoek van het NMA is er een boetebesluit genomen. De ZCN is een
bezwaarprocedure gestart. CDA vraagt hoe deze procedure is afgelopen.
Wethouder Willems antwoordt dat het KCV is aanbesteed aan ZCN. Zij
moeten voldoen aan de gestelde criteria en zij zijn verantwoordelijk voor
de klachten. Overige vragen inzake het KCV kunnen schriftelijk gesteld
worden.
Memo 2016/52 inzake Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016.
CDA ziet graag dat de zorgzoekers in gesprek gaan met de mantelzorgers,
zodat de mantelzorgers ondersteund worden en de zorg tot een optimaal
resultaat leidt. Zij vraagt hoeveel gesprekken er plaatsvinden zonder
mantelzorger. De adviesraad Sociaal Domein adviseert mantelzorgers,
die zoveel bezig zijn met zorgen, dat ze geen tijd hebben om zelf voor
inkomen te zorgen, om eenduidige criteria op te stellen, zodat deze
mantelzorgers een inkomen kunnen geniet op minimaal bijstandsniveau.
Zij vraagt de wethouder hoe hij dit op gaat pakken.
GVB merkt op dat zij de memo ter kennisgeving heeft aangenomen, omdat de
cliëntervaring jaarlijks wordt geëvalueerd.
Wethouder Willems geeft mevrouw Van Moorsel het woord. Mevrouw Van
Moorsel geeft aan dat de Wmo clëntervaring niet jaarlijks wordt
geëvalueerd. Bij een keukentafelgesprek wordt de cliënt verzocht de
mantelzorger ook uit te nodigen. Het kan voorkomen dat een
mantelzorger niet ieder jaar bij het gesprek aanwezig is, of dat een
andere mantelzorger aanwezig is bij het gesprek. Er wordt een
raadsvoorstel aan de raad voorgelegd inzake een minimum inkomen.
De advieslijst wordt volgens concept vastgesteld.

Er is niemand met een vraag.

Toezeggingen
1. 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.
2. 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 informatie van
het onderzoek naar het alcoholgebruik van jeugd jonger dan 18
jaar in horeca en (sport) kantines aan de raad en commissie te
doen toekomen.
3. 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.
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Deze toezegging is per mail
van 13 september 2016
afgedaan.

