Advieslijst van de commissie Bestuur en Leven d.d. 29 september 2020
20.00 uur – 20.55 uur.
Aanwezig:

Mevrouw M.A.T. van den Broek (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
De heer R.M. Gruijters (CDA),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer J.M.M. van Lanen (DOP),
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. Terugkoppeling
vanuit
portefeuillehouders
Regio Brabant
Noordoost.

De vz heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik wil maken van het spreekrecht.
Burg
BSOB
Er is een memo verstuurd inzake de hoog oplopende kosten voor de BSOB als
gevolg van de explosieve groei bezwaren door de no cure no pay bureaus. In
deze memo wordt ook een oproep gedaan aan de politieke partijen dat een goed
bedoelde actie nl zorg voor bescherming van inwoners misbruikt wordt door deze
bureaus, waar enkel de bureaus financieel beter van worden.
Veiligheidsregio
De Burg geeft aan dat hij ook een paradox ervaart m.b.t. de noodverordening in
relatie tot corona. Afgezien van de laatste week gaat het goed met het aantal
besmettingen in Boekel. Toch verzoekt hij iedereen, hoe vervelend ook, zich aan
de regels te houden. Vanaf 6 oktober is er gedurende een aantal maanden
aandacht voor het thema “aandacht voor elkaar”.
Wethouder Willems
M.b.t. de jeugdhulp en jeugdzorg is het nog onbekend wat de gemeente vanuit
het rijk terugkrijgt aan middelen. Het rijk heeft een budget van 300 miljoen.
Boekel heeft een samenwerkingsverband met de gemeente Meijerijstad m.b.t.
bijzondere bijstand en de participatiewet. Naar verwachting zullen er meer
mensen afhankelijk worden van een uitkering, waardoor de kans groter is dat er
schulden worden opgebouwd.
Regionaal Bureau Leerplicht onderhoudt goed contact met scholen en leerlingen.
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In de regio waren niet veel leerlingen die niet naar school gingen.
Stichting Leergeld ontvangt meer aanvragen voor bijv laptops. Het is van belang
dat leerlingen onderwijs kunnen blijven volgen en later zal worden bekeken wat
het financieel betekent.
IBN heeft ook van het ministerie een ondersteuning toegekend gekregen ter
hoogte van 6 miljoen euro, waardoor IBN in de zwarte cijfers blijft.
Stichting GOO heeft een nieuwe organisatiestructuur, waarbij clusterdirecteuren
zijn benoemd. Voor de Boekelse scholen, die onder Stichting Goo vallen, is Argo
van den Bogaart het aanspreekpunt. De Teamleiders en aanspreekpunten voor
de ouders zijn Peggy van de Wetering en Gerben van Boxtel (Octopus), Gerben
van Boxtel (Regenboog) en Walter Groenendaal (Cornelius).

5. Raadsvoorstel
inzake het verlenen
van toestemming tot
toelating van de
gemeente Boxtel en
tot wijziging van de
gemeenschappelijke
regeling BHIC.
6. Raadsvoorstel
inzake het verlenen
van toestemming tot
wijziging van de
gemeenschappelijke
regeling
Veiligheidsregio
Brabant-Noord.
7. Mededelingen,
ingekomen stukken
en memo’s.
 2020 35 Memo
inzake ontwikkeling
gezondheidsplein

Onlangs is de gemeente door de bibliotheek uitgenodigd voor een
toekomstverkenning. De Bibliotheek wil haar toekomstvisie herijken.
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.

DOP concludeert uit de memo dat ondanks dat er te weinig draagkracht is bij de
ondernemers om tot een gezondheidsplein te komen er wel ondernemers zijn die
samen willen werken. Zij vraagt of de gemeente hier medewerking aan verleent.
Wethouder Willems reageert dat de gemeente geen kartrekkersrol, maar een
faciliterende rol heeft.
DOP vraagt wat het niet doorgaan van het gezondheidsplein betekent voor de
centrumvisie en de openbare ruimte.
Wethouder Willems reageert dat het geen impact heeft, omdat het niet doorgaat.
DOP ziet graag dat de partijen, ook al zitten ze fysiek niet samen op een locatie,
toch de samenwerking opzoeken. Wat is de visie van het college?
Wethouder Willems antwoordt dat het dorpsteam een spil in het net is.
8. Vaststelling
Burg deelt mede t.a.v. de openstaande toezeggingen dat het zorg- en
advieslijst commissie veiligheidshuis is overgegaan in een stichting en hij geeft aan dat hij een
Bestuur en Leven 15 starterslening heeft besproken in het college. Indien de commissie hier vragen
juni 2020
over heeft, kunnen zij de vragen stellen aan de portefeuillehouder wethouder
Tielemans.
9. Rondvraag
Dhr. Gruijters geeft aan dat Brabantzorg is gestopt met het bezorgen van
maaltijden in de regio en hij vraagt wat hiervan de reden is en hij vraagt of er
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geen afbreuk wordt gedaan aan de belangrijk signaleringsfunctie van
Brabantzorg.
Wethouder Willems weet niet de reden dat Brabantzorg gestopt is met bezorgen,
Er zijn echter verschillende aanbieders in Boekel. Indien burgers de service van
Brabantzorg missen, dan hoort hij dit graag.
Dhr. Van Lanen vraagt of het college contact heeft gehad met de diverse
groepen in Boekel, zoals de bewoner van St Petrus en KBO m.b.t. de
coronacrisis.
Burg antwoordt dat hij een toelichting heeft gegeven m.b.t. corona. In de
afgelopen zomermaanden is er niet specifiek contact geweest met de bewoners
van St. Petrus of de KBO.
Dhr. Van Lanen verzoekt de burgemeester alsnog contact op te nemen, gezien
de komende periode.
De heer Van Lanen mist de leestafel in de bibliotheek die voor een verbinding
zorgde tussen de bibliotheek en de lunchroom.
 Wethouder Willems weet niet de reden van het weghalen van de leestafel. De
Wethouder Willems zegt toe te informeren wat de reden is.
Mevrouw Jansen hoort van nertsenhouders dat zij het gevoel hebben totaal niet
gesteund te worden door het college. Zij vraagt of deze ondernemers
ondersteuning krijgen.
Burg. antwoordt dat hij telefonisch heeft gesproken met deze ondernemers
waarbij het ging over de teleurstelling van de ruiming. Er is niet gesproken over
een eventuele alternatieve invulling, omdat dit nog afhankelijk is van het landelijk
beleid.
Mevrouw Jansen vraagt wanneer de raad wordt geïnformeerd over de financiële
gevolgen van de coronacrisis.
Burg. antwoordt dat de financiën in de volgende bijeenkomst aan bod zullen
komen.
Dhr. De Wit complimenteert de burg met het aangaan van een gesprek met de
jeugd op het plein op gepaste afstand.
Toezeggingen
Commissie Toezeggingen
B&L
1 12-5-2020
Burg zegt toe te onderzoeken of de stijgende
kosten van de no cure no pay bureaus, een halt
kunnen worden toegeroepen.
2 12-5-2020
Wethouder Willems zegt toe na te kijken of de
vereisten voor een gehandicaptenparkeerkaart
terug te vinden zijn op de site.
3 15-6-2020
4 15-6-2020

Burg zegt toe bij de jaarvergadering van de RAV
de overschrijding van de aanrijtijden voor Boekel
onder de aandacht te brengen.
Burg zegt toe de mogelijkheden van een
starterslening in het college te bespreken.
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Voortgang
Deze toezegging is middels
memo 2020/39 afgedaan.
Wethouder Willems heeft
communicatie hier op
aangesproken en de vereisten
zijn terug te vinden op de
website.
Deze toezegging is per mail
d.d. 16 juli 2020 afgedaan.
De burg. heeft de
starterslening in het college

5 15-6-2020

Burg zegt toe uit te zoeken of het zorg- en
veiligheidshuis daadwerkelijk over is gegaan in
een stichting.

6 29 sept
2020

wethouder Willems zegt toe te informeren wat de
reden is van het weghalen van de leestafel in de
bibliotheek.
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besproken. De
verantwoordelijk wethouder is
wethouder Tielemans.
Burg heeft in de cie B&L van
29 sept 2020 bevestigd dat het
zorg- en veiligheidshuis over is
gegaan in een stichting.
Op 30 juni 2020 heeft de raad
een mail ontvangen van de
bibliotheek met het jaarverslag
en een nieuwsbrief inzake de
corona-update dat de leestafel
is weggehaald, omdat men wil
voorkomen dat mensen langer
in de bibliotheek verblijven als
noodzakelijk.

