GEMEENTE BOEKEL

MEMO
Aan

: de raads- en burgerleden

Van

: College van Burgemeester en Wethouders

Betreft:

: 1e schriftelijke termijn raadsfracties t.a.v. raadsvoorstel kredietaanvraag De
Elzen

Datum

: 6 april 2020

Geachte raads- en burgerleden,
Op dit moment is het meest belangrijke om #alleensamen gezond te blijven. Het coronavirus
waart rond in Nederland en vooral ook in de gemeente Boekel. Het is de aanleiding voor deze
schriftelijke behandeling.
Samenvatting


Begrotingscyclus
“Integrale gebiedsontwikkeling De Elzen” is een project. De uitvoeringstaken lopen door.
Het betreft een langere termijn aanpak maar een financieringscyclus per jaar.



Afbreukrisico Integrale gebiedsontwikkeling De Elzen
De gemeente Boekel is een relatie aangegaan met de ondernemers om het streefbeeld te
realiseren. Een relatie gebaseerd op commitment om tot oplossingen te komen. Dit
commitment heeft direct consequenties voor het toekomstbeeld van het bedrijf. In drie
gevallen betekent dit dat de ondernemers zich nu vrijwillig richten op vrijwillige sanering
i.p.v. modernisering. Dit is een ingrijpende koerswijziging. In de vierde casus betekent het
dat het bedrijf een ander/nieuw toekomstperspectief krijgt. De fysieke uitwerking hiervan
betekent eveneens een ingrijpende koerswijziging.



Maatwerkaanpak per casus inclusief besluitvorming door uw Raad
Het college van B&W zal alle maatwerkaanpakken inclusief voorstel voor
financiële/ruimtelijke compensatie ter besluitvorming aan uw Raad voorleggen. Samen
bepaalt u in overleg wat passend is voor de gemeente Boekel.



Piketpaaltjes en voortgang
Het streefbeeld voor buurtschap De Elzen is/blijft de basis. Het College van B&W zou graag
uw Raad op 25 juni 2020 willen informeren over de voortgang van de integrale
gebiedsontwikkeling van buurtschap De Elzen.

Bijlage: Schriftelijke vragen met antwoord per fractie
Drie fracties zijnde DOP, CDA, Lijst Gemeenschapsbelang Venhorst Boekel, hebben
schriftelijke vragen gesteld. Deze vragen zijn beantwoord; in blauw vindt u het antwoord bij elke
vraag. Deze vragen zijn in zijn geheel bijgevoegd zodat u dit na kunt lezen
Bijlagen:
Bijlage 1 – Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel
Bijlage 2 – CDA
Bijlage 3 – D.O.P.

