Advieslijst van de commissie Bestuur en Leven d.d. 4 december 2018
20.00 uur – 21.35 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
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-Penninix (CDA),
De heer C.A.B. van der Horst (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 J.J.M. van Lanen (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer M.G.W. Kanters (DOP),
Mevrouw N. Dijcks-Mijland (VVD),
De heer F.H.A. Koolen 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. Raadsvoorstel tot
vaststelling van de
belastingverordeningen
2019.

5. Raadsvoorstel tot
vaststelling van de
verordening onroerende
zaakbelastingen 2019.
6. Raadsvoorstel tot
vaststelling van de
bestuursrapportage
2018.
7. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.

Advies
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
Er zijn geen aanmeldingen.
VVD adviseert positief naar de raad conform het voorstel van Burgemeester
en Wethouders. De partijen hebben diverse vragen gesteld en GVB heeft
aangegeven dat zij geen wijzigingen wenst in de verdeelsleutel van de
rioolheffing, omdat zij dit bij de behandeling van de
duurzaamheidsmaatregelen wil bespreken.
 Burg. zegt toe dat in de komende dagen een overzicht wordt aangereikt
van de omissies in de verordeningen, alsmede de wijzigingen t.o.v. 2018.
 Burg. zegt toe schriftelijk antwoord te geven op de vragen: waarom is het
ophalen van verschillende soorten grof afval vervallen? Waarom vervallen
lid 6 en 7 (de korting op de heffing voor horeca en sportkantines) ? Welke
tarieven worden er gehanteerd voor het bijplaatsen van een kist in een
bestaand graf?
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.
Er zijn diverse vragen gesteld.
GVB verzoekt om hun vragen m.b.t. de financiën rondom het familievarken te
parkeren tot het vragenhalfuur van de gemeenteraad van 13 december 2018.
Memo 2018 / 59 inzake voortgang onderzoek mogelijkheid verplaatsing molen
Boekel.
DOP mist in de memo om de molen te laten staan op de huidige plaats. Op dit
moment kan de gemeente haar aandacht beter vestigen op armoedebeleid of
een minder hoge OZB stijging.
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CDA is verbaasd over de inhoud van de memo. CDA zou graag zien dat de
molen weer gaat draaien, maar tijdens de begrotingsvergadering is
aangegeven dat er geen capaciteit en budget is. Waarom is er een onderzoek
gestart naar de mogelijkheid van verplaatsing van de molen? En wat moeten
we ons voorstellen bij de opdracht die aan Erfgoed Advies Groen is gegeven
m.b.t. de historische verkenning?
GVB is geen tegenstander van de molen en zij ziet eveneens graag dat de
molen draait. Zij vraagt zich echter af waarom er ineens een onderzoek wordt
gestart naar de verplaatsing. Zij vraagt wie de opdrachtgever is van het
onderzoek en zij vraagt wie er in de werkgroep zit en of de molen onder
cultuur valt c.q.de portefeuille van wethouder Willems? Zij vraagt om uitleg van
het proces tot nu toe.
VVD vraagt zich af wat Boekel heeft geleerd van 2010, toen het niet gelukt is
om de molen te laten draaien en waarom is er nu ineens weer een onderzoek
gestart.
Burg. Reageert dat molen De Volksvriend in Gemert in het voorjaar van 2017
is gaan draaien en het draaien van deze molen in Gemert heeft geleid tot een
onderzoek om de molen te laten draaien in Boekel. De Projectgroep bestaat
uit Martien van de Brand, Marloes van de Heij, beleidsambtenaren Gijs Klop
en André van der Vleuten en de burgemeester. De burgemeester wil het
draaien graag een kans geven.
CDA vraagt of er een voorstel aan de raad wordt voorgelegd.
GVB vraagt wanneer het idee is ontstaan om een onderzoek te laten doen.
Burg. Antwoordt dat bij de opening van molen De Volksvriend, het idee is
ontstaan om een onderzoek te laten doen. Hij benadrukt dat geen OZB
verlaging gedicht kan worden door het niet laten draaien van de molen. De
burgemeester verzoekt om een reële kans om een onderzoek te doen.
CDA benadrukt dat er niet te veel tijd aan besteed moet worden, want de raad
heeft nog andere wensen bij het college neergelegd.
GVB vraagt hoe de raad van het proces op de hoogte wordt gehouden.
Burg. Antwoordt dat de raad zal via memo’s op de hoogte worden gehouden.
Memo 2018 / 57 inzake Provinciale bekendmakingen
GVB refereert aan de memo, waarin staat dat het lastig is om binnen het hele
provinciehuis de afspraak te maken dat alles wat Boekel raakt 1 op 1 door te
zetten naar Boekel. Er zijn echter zaken waar Boekel formeel van op de
hoogte wordt gesteld en zij verzoekt om deze zaken te publiceren in het
Boekels Weekblad. Verder zou de kadertekst vanaf week 48 in het Boekels
Weekblad staan, maar de tekst staat er niet in .
Burg. Zegt toe ervoor te zorgen dat de kadertekst in het Boekels Weekblad
wordt gepubliceerd en hij zegt toe 13 december 2018 antwoord te geven of
het mogelijk is om zaken waarvan Boekel formeel op de hoogte wordt gesteld
door de Provincie, kunnen worden gepubliceerd in het Boekels Weekblad.
Wethouder Willems reageert n.a.v. de schriftelijke vraag van de VVD inzake
mogelijke komst Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen naar Boekel, dat
het college een brief heeft ontvangen van de VNG. In deze brief staat dat er
een pilot wordt gestart met de opvang van migranten, waarvan de financiën
door de rijksoverheid worden betaald. De schriftelijke vraag van de VVD zal
nog schriftelijk worden beantwoord.
Burg. deelt mede dat er binnenkort brieven van Agrifood Capital aan de raad
zullen worden verstuurd, inzake de Regionaal Energie Strategie en een
detailhandelsnotitie. Er is contact opgenomen met Agrifood Capital, omdat het
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8. Vaststelling advieslijst
vergadering 25
september 2018.
9. Rondvraag

1.

2.

3.

doel van de brieven niet duidelijk, alsmede voor wie de brieven zijn bedoeld.
De advieslijst wordt, conform concept, vastgesteld.
Burg. deelt mede dat de Omgevingskoers, van toezegging 1, reeds is
verwerkt.
Mevrouw Jansen vraagt wethouder Willems om de commissie op de hoogte te
brengen van de laatste ontwikkelingen inzake het Kindpark, omdat er
vanavond een informatieavond plaatsvindt, waar de commissieleden niet bij
kunnen zijn, omdat ook de commissie Bestuur en Leven plaatsvindt.
Zij vraagt welke partijen worden betrokken bij de opmaak van het beleidsstuk
“verborgen armoede” en zij vraagt of het eerder klaar kan zijn als eind 2019,
omdat verborgen armoede vaak groter is, als wordt verwacht.
Wethouder Willems reageert dat afgelopen week het hoogste punt is bereikt
met de bouw van het Kindpark. Voor de invulling van het schoolplein, wat
tevens een openbaar plein zal zijn, is een budget van € 100.000,-. De raad
zal nog om inbreng worden gevraagd. Op 17 december a.s. vindt er een
informatieavond plaats voor omwonenden van het Kindpark.
Mevrouw Jansen attendeert wethouder Willems op het idee om een groen
schoolplein in de overweging mee te nemen, zoals op basisschool De
Doelakkers in Hilvarenbeek.
Wethouder Willems reageert dat hij reeds de brochure
“Schoolpleinenbrabant.nl” heeft doorgegeven aan de organisatie. Wethouder
Willems had graag gezien dat het armoedebeleidsstuk eerder klaar is, maar hij
verwacht dat het qua capaciteit niet haalbaar is.
De heer Van Lanen hoort graag aan de voorkant wat er van de commissie c.q.
raad wordt verwacht bij verzending van documenten, zoals de Factsheet
Agrifood.
Burg. Was niet op de hoogte van de verzending van de factsheet aan de
gemeenteraad. Hij heeft Agrifood verzocht om vantevoren kenbaar te maken
wat er van de gemeenteraad wordt verwacht.
Mevrouw De Bruin heeft tijdens de begrotingsvergadering gevraagd of er nog
een voorstel aan de raad wordt voorgelegd m.b.t. de inrichting van het
schoolplein. Het college heeft toen geantwoord dat de kosten voor het
stichtingsbestuur zijn.
Wethouder Willems reageert dat getracht wordt het plein in te richten met het
beschikbare budget, maar de wethouder voorziet dat er nog een voorstel aan
de raad wordt voorgelegd.

Toezeggingen
In de commissie Algemene Zaken van 4 december 2017 m.b.t.
de rondvraag zegt de burg. Toe de vraag terug te koppelen naar
wethouder Van de Loo waarom de Omgevingskoers niet is
besproken in de gemeenteraad en welke status de
Omgevingskoers heeft.
In de commissie Algemene Zaken van 4 december 2017 m.b.t.
de rondvraag zegt de gemeentesecretaris toe een onderbouwd
antwoord te geven bij de beleidsstukken inzake ICT waarom het
college geen meerwaarde ziet in het samenwerkingsverband
BLOU.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven
van 19 juni 2018 m.b.t. raadsvoorstel inzake
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Voortgang
In de commissie Bestuur en
Leven van 4 december 2018
deelt de burgemeester mede
dat de Omgevingskoers
reeds is verwerkt.
Deze toezegging is niet meer
van toepassing.

4.

5.

6.

7.

8.

informatiebeveiliging 2017, de burgemeester uitleg te laten
geven over het begrip Basisregistratie Grootschalige Topografie
alsmede wat de slechte score van de gemeente Boekel op dit
onderdeel betekent voor de inwoners van Boekel.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven
van 19 juni 2018 m.b.t. raadsvoorstel inzake het aanwijzen van
personen in samenwerkingsverbanden en organisatie, uit te
zoeken of er een samenwerkingsverband van het Openbaar
Onderwijs is van de genoemde gemeenten.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven
van 19 juni 2018 m.b.t. raadsvoorstel inzake begroting 2019 en
jaarstukken 2017 GGD Hart voor Brabant, wethouder Buijsse te
vragen om de raad te informeren of de GGD betrokken kan
worden bij de problematiek van De Elzen.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven
van 19 juni 2018 m.b.t. raadsvoorstel inzake begroting 2019 en
jaarstukken 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf, de
vraag aan de burgemeester voor te leggen, waarom de bijdrage
van Boekel is verdubbeld.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven
van 19 juni 2018 bij de rondvraag, de vraag bij het college uit te
zetten, om verenigingen, die niet zijn aangesloten bij een Bond,
te informeren bij de AVG.
Burgemeester zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven van 4
december 2018 m.b.t. het raadsvoorstel tot vaststellen van de
belastingverordeningen 2019, dat in de komende dagen een
overzicht wordt aangereikt van de omissies in de verordeningen,
alsmede de wijzigingen t.o.v. 2018 en hij zegt toe schriftelijk
antwoord te geven op de vragen: waarom is het ophalen van
verschillende soorten grof afval vervallen? Waarom vervallen lid
6 en 7 (de korting op de heffing voor horeca en sportkantines) ?
Welke tarieven worden er gehanteerd voor het bijplaatsen van
een kist in een bestaand graf?
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Deze vraag is beantwoord in
de raadsvergadering van 13
december 2018.

De vragen zijn per mail d.d.
10 december 2018
beantwoord.

