Advieslijst van de commissie Algemene Zaken d.d. 15 februari
2017 22.25 uur –23.10 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

De heer J.M. van Duijnhoven (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
De heer H.A.B. Bullens (DOP),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
De heer M.J.A. Tielemans (CDA),
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
De heer H.G.M. van Alphen (BW),
De heer J.M. van Duijnhoven (BW),
De heer W.J. Manders (VVD),
De heer A.J.M. Wezenberg (VVD).

Tevens aanwezig: De heer P.M.J.H. Bos (Burgemeester),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste)
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor
burgers
4. Raadsvoorstel inzake
kadernota 2018 BSOB.
5. Raadsvoorstel inzake
controle- &
rapportageprotocol
accountantscontrole
jaarrekening 2016.
6. Raadsvoorstel inzake
conceptjaarplan en
begroting 2017 Regio
Noordoost Brabant
Agrifood Capital.
7. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.
8. Vaststelling advieslijst
vergadering Algemene
Zaken 8 december.
9. Rondvraag.

Advies
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.
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.
 Burgemeester zegt toe de interim controle elk jaar aan de raads- en
burgerleden te doen toekomen.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.

Er zijn geen mededelingen.
De advieslijst wordt conform concept vastgesteld.
De heer De Wit vraagt of er al een antwoord is op de openstaande toezegging
inzake de grafrechten.
Burg. antwoordt dat de beantwoording in maart aan de raads- en burgerleden
zal worden verstuurd.
De heer Bullens geeft aan dat Stichting de Nationale Opschoondag de KBO
heeft verzocht om medewerking te verlenen aan de opschoondag. Hij vraagt
of het een taak is van de KBO om hieraan mee te werken.
Burg. reageert dat de Stichting probeert zoveel mogelijk maatschappelijke
geledingen te activeren om mee te werken aan de opschoondag.
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De heer Tielemans vraagt of de graffiti op het bebouwde kom bord, als je van
Volkel Boekel binnenkomt, verwijderd kan worden.
Burg reageert dat dergelijke constateringen via een bon in de krant kunnen
worden gemeld.
Verder vraagt de heer Tielemans of er een mail kan worden verstuurd, zodra
er een memo in Ibabs is geplaatst.
Griffier reageert dat er een “push bericht” verschijnt op de Ipad, zodra er een
item is toegevoegd aan ibabs.
Toezeggingen
Loco burgemeester Van de Loo zegt toe, in de commissie AZ van
27 juni 2016 m.b.t. raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2016
gemeente Boekel, de raad een memo te doen toekomen over de
voortgang van de werkzaamheden t.b.v. het Gemeentelijk
Rioleringsplan.
2. Burg. zegt toe, in de commissie AZ van 8 december 2016 m.b.t.
raadsvoorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2017,
voor de raad antwoord te geven op de vraag of er naast een
afname van 10 jaar grafrechten ook grafrechten voor 5 jaar kunnen
worden afgenomen en of grafrechten verlengd kunnen worden met
10 jaar i.p.v. 20 jaar.
3. Burg. Zegt toe, in de commissie AZ van 15 februari 2017 m.b.t.
raadsvoorstel inzake controle- en rapportageprotocol
accountantscontrole jaarrekening 2016, de interim controle van de
account elk jaar aan de raad- en burgerleden te doen toekomen.

Voortgang

1
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Deze toezegging is middels
memo 2017 / 12 beantwoord.

