NOTULEN van de vergadering van de Raad van de gemeente
Boekel gehouden op 27 juni 2019 om 19.30 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.
Aanwezig:
De heer P.M.J.H. Bos (vz),
Mevrouw M.R.P. Philipse, griffier.
De leden:
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
De heer R.M. Gruijters (CDA),
Mevrouw G.W.M. van Mensvoort-Penninx (CDA),
De heer M.J.C.G. Cornelissen (CDA),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer T.T.P.J. Rooijackers (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GVB),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB), aanwezig vanaf 19.50 uur
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
De heer J.M.M. van Lanen (DOP)
De heer M. Kanters (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
Mevrouw N. Dijcks-Mijland (VVD).
Voorts aanwezig:
De heer M.J.A. Tielemans, wethouder
De heer M.R.G. Buijsse, wethouder
De heer H.A.J. Willems, wethouder
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij, notuliste
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en hij heet iedereen van harte
welkom. Mevrouw De Bruin is verlaat.
2. Vragenhalfuur.
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuur.
3. Vaststellen van de agenda.
De vz concludeert dat de raad zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming unaniem
akkoord gaat met de als hamerstuk voorgedragen agendapunten:
6. Raadsvoorstel inzake begroting 2020 en jaarrekening en jaarverslag 2018 BHIC.
7. Raadsvoorstel inzake begroting 2020 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig
schoolverlaten Brabant Noordoost.
8. Raadsvoorstel inzake begroting 2020 en Jaarverslag 2018 Werkvoorzieningschap
Noordoost Brabant.
9. Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2020 en jaarverantwoording met
resultaatverdeling 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
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11. Raadsvoorstel inzake begroting 2020, jaarstukken 2018 en wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden West
Noord.
12. Raadsvoorstel inzake Vangnetuitkering BUIG 2018.
13. Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2018 gemeente Boekel.
15. Raadsvoorstel inzake beleidskader Wmo 2020-2023.
16. Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost.
18. Raadsvoorstel inzake veilige schoolroutes.
verzoekt de raadsleden na de raadsvergadering te blijven voor een aansluitende besloten
raadsvergadering.

4. Spreekrecht voor burgers.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
5. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 2, te weten mevrouw Dijcks, als eerste haar stem uit
mogen brengen.
10. Raadsvoorstel inzake begroting 2020, jaarstukken 2018 en deelname in een coöperatie
GGD Hart voor Brabant.
CDA sluit zich aan bij de opmerking van de gemeenteraad van Uden dat het moeilijk is om richting
te geven met deelnemende gemeenten en coöperaties. Hoe kan de raad controle blijven
uitoefenen op deelname aan gemeenschappelijke regelingen en het functioneren van de
regelingen in relatie tot het doelstelling, uitvoer en de financiën. Zij stelt voor om raadsbesluit
m.b.t. de bedenkingen en wensen bij te stellen en zij vraagt de andere fracties en de
wethouder wat zij hiervan vinden.
GVB moeten we alle plustaken van alle gemeenten gaan definieren om inzichtelijk te krijgen welke
plustaken en per gemeente, ongeacht de structuur te krijgen. Voor ons Boekel is het enkel van
belang dat er geen risico is voor Boekel als gevolg van deelname aan die coöperatie. Zij
vraagt CDA wat de toegevoegde waarde is voor hen om te weten welke gemeente welke
plustaken afneemt.
DOP vraagt wat het nut is van het bespreken van een coöperatie in elke deelnemende gemeente.
VVD wacht de beantwoording van de wethouder af alvorens zij haar besluit neemt.
Wethouder Willems reageert dat het opzetten van een coöperatie gemeenten een gemakkelijkere
toegang geeft tot zorg. De wethouder verzekert dat een coöperatie geen invloed heeft op de
financiën. De plustaken worden bekostigd vanuit de gemeente die de coöperatie aangaat.
Beëindiging van een coöperatie heeft enkel invloed op de uren van het personeel van de GGD
die voor de coöperatie werkt. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat deelname
aan een coöperatie door gemeenteraden besloten moet worden, maar er zijn gemeenteraden
die het college hebben gemandateerd. Uitgezocht kan worden of het wettelijk mogelijk is dat
de gemeenteraad van Boekel het college van Boekel mandateert.
CDA hoort nog graag van de wethouder hoe de raad controle kan blijven uitoefenen op deelname
aan gemeenschappelijke regelingen. Hoe houdt de raad het overzicht. Zij hoeft niet de
plustaken per gemeente te weten, maar zij wenst meer informatie over de plustaken als dat nu
gegeven wordt in de jaarrekening.
Vz
reageert dat er niets gewijzigd is aan de weergave van de plustaken in de jaarrekening.
CDA ontvangt graag meer informatie over de plustaken, omdat de organisatie van de plustaken nu
een andere vorm krijgt.
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reageert dat de organisatie van de plustaken niet wijzigt. Het raadsbesluit is voorgelegd aan
de raad, omdat het volgens de wet niet mogelijk is om deze besluiten te mandateren aan het
college. Alle plustaken zijn onderdeel van zowel de begroting als de jaarrekening, waar de
raad zicht op dient te hebben. Het is de vraag of de plustaken gedetailleerd weergegeven
moeten worden, als de raad enkel op hoofdlijnen zicht dient te hebben op de
gemeenschappelijke regelingen.
CDA reageert dat het geen grote moeite is om verantwoording af te leggen in de jaarrekening voor
de wijze waarop de taken worden uitgevoerd. Deze verantwoording hoeft niet per gemeente te
worden weergegeven, maar CDA ziet graag dat de vorm van de plustaken wordt
weergegeven.
GVB vindt het enkel van belang om te weten welke plustaken in Boekel worden uitgevoerd en of
deze kosten beheersbaar zijn. Zij vindt het van belang dat het bestuur voldoende zicht houdt
op de risico’s en niet hoeveel een gemeente uitgeeft aan plustaken.
CDA geeft aan dat de begroting en de jaarrekening instrumenten zijn voor de raad om controle uit
te kunnen oefenen. De achterliggende risico’s zijn op dit moment niet duidelijk.
Wethouder Willems vult aan dat de plustaken bekostigd worden door de gemeente die deze taken
afneemt. Het is niet nodig om van andere gemeenten te weten wat zij uitgeven aan plustaken.
CDA vindt het vreemd als in het raadsbesluit wordt aangegeven om geen bedenkingen en wensen
te uiten, terwijl er vervolgens wel voorwaarden worden gesteld. Zij vindt het juist een
bedenking om deelname van de GGD in een coöperatie, dat het geen andere lasten of
nadelige gevolgen voor de gemeente Boekel zal hebben.
Vz
reageert dat het raadsbesluit op deze manier enkel anders wordt geformuleerd.
CDA antwoordt dat het raadsbesluit anders klinkt en zij wenst hier aan toe te voegen dat zij dit
graag terugziet in de jaarrekening.
Vz
geeft aan dat het mogelijk is om in de jaarrekening toe te voegen dat deelname van de GGD
in een coöperatie, geen andere lasten of nadelige gevolgen voor de gemeente Boekel zal
hebben.
GVB reageert dat zij akkoord kan gaan met het voorstel van het CDA, indien deze formulering
sterker wordt en geen afbreuk doet aan het besluit.
CDA verzoekt de wethouder om te vragen binnen de organisatie tegemoet te komen aan de wens
om op een goede manier verantwoording af te leggen m.b.t. alle taken.
Vz
reageert dat wethouder Willems het ingebrachte punt van het CDA onder de aandacht kan
brengen.
DOP en VVD kunnen akkoord gaan met het geamendeerde besluit.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, akkoord te gaan met het geamendeerde
raadsbesluit.
14. Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2019 gemeente Boekel.
CDA geeft aan dat als gevolg van de scheefgroei OZB, er een werkgroep OZB is samengesteld. De
werkgroep heeft unaniem besloten om de landelijke tarieven te hanteren. Het voordeel van de
huidige systematiek is dat bij de begroting tarieven konden worden bijgesteld om toch de
beoogde opbrengst te behalen. Bij het hanteren van de landelijke tarieven wordt enkel de
totale OZB opbrengst vastgesteld en dan worden de verhoudingen van de tarieven van de
meicirculaire toegepast. Dit betekent niet dat de OZB niet meer bij de begrotingsvergadering
ter discussie kan staan.
GVB spreekt haar zorg uit m.b.t. het aantal geprognotiseerde woningen en de spreiding van de
risico’s i.v.m. de langlopende lening voor plantonwikkeling De Burgt, maar zij is verheugd dat
de werkgroep unaniem tot een nieuwe tarievensystematiek is gekomen voor de OZB.
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uit haar bezorgdheid t.a.v. de hoge langlopende lening, die het college wil afsluiten, mede
omdat de accountant haar zorg uit t.a.v. kengetallen en omdat het te lenen bedrag erg hoog is.
In het raadsvoorstel wordt gesproken over incidentele mee- en tegenvallers, terwijl er enkel
tegenvallers worden genoemd. Zij vraagt wat de meevallers zijn.
Vz
reageert dat er op dit moment nog geen meevallers zijn, maar de voorjaarsnota is een
tussenstand en hij verwacht dat er meevallers zullen zijn over het jaar 2019.
DOP refereert aan pagina 7 van de voorjaarsnota, dat er bij het tweede aandachtspunt va de
samenvatting is aangegeven dat er geen ruimte is voor nieuw beleid, terwijl bij het derde
aandachtspunt is aangegeven dat er beperkte ruimte is voor aanvullende nieuwe initiatieven.
Vz
reageert dat er gekeken kan worden of er met bestaand geld dingen anders gedaan kunnen
worden.
DOP vraagt of er ruimte is voor nieuwe initiatieven, indien er nieuwe keuzes gemaakt worden.
Vz
bevestigt dat er slimme keuzes gemaakt moeten worden of de invulling van bestaande keuzes
dient anders ingevuld.
VVD gaat akkoord met het raadsbesluit.
DOP vraagt n.a.v. de extra uitgave van €13.000,- aan representatie hoeveel er uitgegeven is
representatie in 2018.
Vz
zegt toe hierbij de begrotingsbehandeling van 2020 op terug te komen.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
17. Raadsvoorstel inzake tussenevaluatie en subsidieaanvraag bibliotheek De Lage
Beemden.
VVD kan akkoord gaan met het raadsbesluit, indien de wethouder toezegt een splitsing aan te
geven in de kosten en indien mogelijk met de daarbij behorende resultaten van de diverse
onderdelen in de eindevaluatie.
CDA vindt dat de bibliotheek een belangrijke rol vervult, maar zij uit haar zorg over de alsmaar
toenemende subsidies. Wanneer wordt er paal en perk gesteld aan deze subsidies? Hoe kan
de wethouder nu al subsidie van €215.000,- vragen voor het jaar 2022, terwijl het beleid voor
de jaren 2022-2025 nog gemaakt moet worden. Zij vindt dat het college voorbij gaat aan de
kaderstellende rol van de gemeenteraad. Zij gaat akkoord met het voortzetten van het huidige
subsidiebedrag van €192.000,- voor de jaren 2020 en 2021 en zij gaat akkoord met de
voorsortering in de begroting. De steun voor subsidie voor de jaren 2022 en verder laat CDA
afhangen van een aantal zaken die zij graag aan de voorkant meegeeft aan het college.
 CDA wil graag meer inzage in hoeveel subsidie is gemoeid met welk project;
 Verzoekt het college paal en perk te stellen aan de stijgende subsidielijn;
 CDA ziet graag strakkere beleidskaders voor de bibliotheek.
DOP is voorstander van een sterke bibliotheek. Indien de bibliotheek meer subsidie vraagt, zal er
gediscussieerd moeten worden over de inhoud en de raad dient kaders te stellen. Zij sluit zich
aan bij de zorg die het CDA heeft geuit in de commissie dat wellicht de bibliotheek aan het
dweilen is met de kraan open, omdat 1 op de 3 basisscholen haar taalonderwijs niet op orde
heeft.
GVB stemt in met het raadsbesluit. GVB ziet een bevlogen bibliotheek die haar taken met passie
uitvoert en zij ziet eveneens als de VVD graag een splitsing in de kosten in de eindevaluatie
met de daarbij behorende resultaten.
Wethouder Willems reageert dat de gemeenteraad 2 jaar geleden een beleidsplan heeft vastgesteld.
De bibliotheek voert, de in het beleidsplan opgenomen, basistaken taken en zij ontvangt hier
subsidie voor. De raad wil inzicht in de subsidiestromen voor de diverse onderdelen, maar de
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wethouder wil ervoor waken dat het personeel van de bibliotheek een extra administratie moet
bijhouden om elk uur te verantwoorden. De wethouder verwacht dat het mogelijk is voor de
bibliotheek om een globaal inzicht te geven in de verdeling van de kosten. In het beleidsplan is
reeds aangegeven hoeveel subsidie zij verwachten nodig te hebben voor de komende jaren.
Dit bedrag had van 2018 tot 2021 een stijgende lijn. De gemeente probeert met alle
gesubsidieerde instanties een reserveplafond af te spreken. De afgesproken taken worden
uitgevoerd met de subsidiebudgetten. Tot nu toe is het echter nog niet nodig geweest om het
budget te voteren, omdat de bibliotheek eerst haar reserves opmaakt. De wethouder heeft het
subsidiebedrag vanaf het jaar 2022 laten opnemen in de begroting om de raad juist geen
vertekend beeld te geven van de subsidie. Kinderen leren lezen is een taak van het onderwijs,
maar de bibliotheek zou een goede partner kunnen zijn.
VVD kan zich niet voorstellen dat de bibliotheek niet reeds een overzicht heeft van kosten c.q.
subsidie per project.
Vz
zegt toe een overzicht van subsidiestromen per project van de bibliotheek aan de raad te
versturen.
CDA gaat akkoord met het raadsbesluit.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
19. Vaststelling notulen raadsvergadering van 22 mei 2019.
De concept notulen van 22 mei 2019 worden conform concept vastgesteld.
20. Mededelingen en ingekomen stukken.
GVB vraagt n.a.v. ingekomen brief C2 van de familie Peeters om een schriftelijke uitleg.
* Vz zegt toe een schriftelijke toelichting aan de raad te doen toekomen.
21. Rondvraag.
Mevrouw De Bruin wil een brief overhandigen aan de burgemeester van haar dochter namens
Basisschool De Regenboog.
Vz
geeft aan dat het hem deugd doet dat de jeugd hem weet te bereiken.
De heer Kanters vraagt naar de stand van zaken van De Elzen en hij vraagt welke invloed de
uitspraak van de Raad van State heeft op de PAS.
Wethouder Buijsse antwoordt dat hij reeds in de raadsvergadering van 22 mei jl. heeft aangegeven
de tijd te willen nemen tot september, omdat zaken m.b.t. De Elzen tijd vergen. De uitspraak
van de Raad van State heeft de PAS ontkracht. Alle vergunningen, waar een
stikstofcomponent in zit, worden on hold gezet. De ODBN heeft deze bevestigt dat
vergunningen op on hold staan en deze uitspraak zal invloed hebben op de situatie op De
Elzen.
De heer Kanters vraagt wanneer de raad het jaarverslag 2018 Toezicht en Handhaving kan
verwachten.
Vz
antwoordt dat het jaarverslag binnenkort aan de raad zal worden verstuurd.
Mevrouw Jansen geeft aan dat zij onlangs een bijeenkomst inzake de centrumvisie heeft bezocht. Zij
vraagt de wethouder wat hij van de opkomst vond. Zij vraagt wat er aan PR is gedaan om
bekendheid te geven aan de bijeenkomst en zij vraagt of er genoeg aanmeldingen zijn voor
het samenstellen van de werkgroep en hoe de raad bij de ontwikkelingen wordt betrokken.
Tevens vraagt zij naar de opkomst van de bijeenkomst inzake de sport- en beweegvisie en
wat de vervolgstappen zijn. Tenslotte vraagt zij het college om Ecodorp positief onder de
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aandacht te brengen, want helaas zijn er nog veel burgers die van mening zijn dat Ecodorp de
grond goedkoop heeft gekregen en zij vinden dat Ecodorp een rommeltje is.
Wethouder Tielemans reageert dat er een informatieavond m.b.t. de centrumvisie was georganiseerd,
zodat inwoners mee kunnen denken over de visie. De opkomst had hoger kunnen zijn, maar
daarentegen was het een gemêleerd gezelschap, waardoor er toch belangrijke inbreng is
kunnen geven. Er is een werkgroep samengesteld en de ideeën worden doorgegeven aan een
adviesbureau die een aantal scenario’s uitwerkt. De scenario’s zullen begin 2020 aan de raad
worden voorgelegd. De informatieavond m.b.t. de sport- en beweegvisie was goed bezocht en
met de gegeven input van de sessies, die daarna volgden, wordt de visie verder uitgewerkt.
De heer Gruijters reageert naar mevrouw Jansen dat zij de wethouder vraagt om een politiek
statement. Dit hoort niet thuis in de rondvraag, maar Ecodorp kan via het Presidium
geagendeerd worden.
De heer Van Lanen onderstreept het belang van de Regionale Energie Strategie en hij
complimenteert de scholen met de behaalde klimaatverbetering. De heer Van Lanen wil graag
de uitslag van het rekenkameronderzoek van de gemeenten Boxtel, Meijerstad en Bernheze
inzake Agrifood agenderen.
Vz
antwoordt dat agendering via het Presidium gaat.
22. Sluiting
De vz sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed om 21.00 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel gehouden op 3
oktober 2019.
De griffier

De voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos

Toezeggingen
1.
2.
3.
4.
5.

Wethouder Willems zegt toe, in de raad van 28 juni 2018, m.b.t. het
raadsvoorstel inzake evaluatie pilot De Pionier in Venhorst, nieuwe initiatieven
te ondersteunen met de benodigde passende middelen.
Wethouder Buijsse zegt toe, in de raad van 13 december 2018 m.b.t. het
vragenhalfuur, uit te zoeken of er nog meer handhavingsverzoeken uit de
omgeving van De Elzen zijn ontvangen.
Wethouder Buijsse zegt toe m.b.t. het wegenbeleidsplan 2019-2023 dat er een
overzicht wordt gemaakt van de klachten van 2018 en zodra deze beschikbaar
is, zal het overzicht worden verspreid aan de commissie.
Wethouder Buijsse zegt toe uit te zoeken hoeveel veehouderijen in Boekel in
overtreding zijn.
Wethouder Willems zegt toe, er voor te zorgen dat het armoedebeleid in
oktober 2019 aan de raad wordt voorgelegd.
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