Advieslijst van de commissie Wonen en Werken d.d. 20 februari
2019 20.00 uur – 23.25 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

De heer A.D.M.M. de Wit (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
De heer M.J.C.G. Cornelissen (CDA),
Mevrouw N. Verhagen (CDA),
Mevrouw E.P.M. Bevers (CDA),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GVB),
De heer J.M. Oomen (GVB),
De heer J.M.M. van Lanen (DOP),
De heer H.A.B. Bullens (DOP),
De heer M. Kanters (DOP),
Mevrouw N. Dijcks-Mijland (VVD),
De heer F.H.A. Koolen VVD),
De heer T. Rovers (VVD).

Tevens aanwezig: De heer M.J.A. Tielemans (wethouder),
De heer M.R.G. Buijsse (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste).
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling agenda

Advies
Dhr. Van Alphen is met kennisgeving afwezig.
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.

3. Spreekrecht voor
burgers

Mevrouw Van Lankveld maakt gebruik van het spreekrecht namens
Werkgroep De Elzen. Precies één jaar geleden heeft de werkgroep een brief
geschreven aan het bestuur van de gemeente Boekel, waarin zij hulp vroegen
m.b.t. overbelasting en de zorgen om de buurt. Zij verzoekt met klem om
datgene te doen om erger te voorkomen. De werkgroep voelt zich gesteund
door de gemeente. De eerste onderzoeksrapporten bevestigen de
vermoedens van de werkgroep, dat er op De Elzen een zeer overbelaste
situatie is ontstaan. Het woon- en leefklimaat varieert van slecht tot zeer
slecht. Indien het hoogst haalbare scenario, scenario 4, behaald wordt, blijven
er nog steeds 13 gezinnen in een slecht leefklimaat wonen.
4. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
beslissing op bezwaren van Burgemeester en Wethouders.
tegen Wet
 Wethouder Tielemans zegt toe te proberen om Stichting De Speeltrein mee
voorkeursrecht
te nemen in de werkgroep De Burgt.
gemeente “De Burgt”.
5. Raadsvoorstel tot
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
vaststelling
van Burgemeester en Wethouders.
bestemmingsplan
Irenestraat-Erpseweg.
6. Raadsvoorstel inzake  Wethouder Tielemans zegt toe uit te zoeken wanneer een klacht t.a.v. het
Kadernota 2020
KCV Brabant Noordoost gegrond is en wie dat bepaalt.
gemeenschappelijke
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
regeling Kleinschalig
van Burgemeester en Wethouders.
collectief vervoer
Brabant Noordoost.
7. Raadsvoorstel inzake CDA, DOP en GVB hebben diverse vragen gesteld. VVD adviseert positief
Wegenbeleidsplan
naar de raad conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders.
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 Wethouder Tielemans zegt hij toe een overzicht te maken van alle klachten
van 2018.
8. Raadsvoorstel inzake DOP geeft aan dat de ambities in de nota de ODBN te boven gaan en zij heeft
Kadernota 2020
het gevoel dat er steeds meer taken bijkomen waar Boekel niet om gevraagd
Omgevingsdienst
heeft.
Brabant Noord.
CDA stelt voor om conceptbesluit 2: “M.b.t. de collectieve taken een reactie te
geven zoals verwoord in dit advies”, omdat Boekel de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling nog niet heeft vastgesteld. CDA geeft aan dat de
ODBN enkel taken moet uitvoeren die bij Boekel passen.
VVD adviseert ODBN om te focussen op taken waar zij goed in zijn. Tevens
uit zij haar zorg over het ziekteverzuim.
GVB vraagt of de ambitie reëel is, aangezien zij de verplichte taken niet klaar
krijgen. Zij vraagt uitleg m.b.t. de collectieve taken. In de vorige
raadsvergadering heeft de raad de wijziging van de gemeenschappelijke
regeling niet vastgesteld en zij vraagt of deze wijziging eerst nog vastgesteld
moet worden, voordat de Kadernota 2020 vastgesteld kan worden. GVB
voldoet de gemeente aan de verplichtingen indien de ODBN haar taken niet
uitvoert?
 Wethouder Buijsse zegt toe voor de raad aan te geven of Boekel aan de
wettelijke verplichtingen voldoet, indien niet alle taken zijn uitgevoerd door
de ODBN.
 Wethouder Buijsse zegt toe het advies van de adoptiegemeente mee te
nemen naar het Algemeen Bestuur.
9. Raadsvoorstel
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
Beleidsvoornemens
van Burgemeester en Wethouders.
2020 Afvalinzameling
Land van Cuijk en
Boekel.
10. Raadsvoorstel
De commissie heeft diverse vragen gesteld. GVB wil de wethouder meer
inzake aanpak
verkenning meegeven, omdat zij de voorgestelde aanpak te kwetsbaar vindt.
buurtschap De Elzen.
DOP adviseert negatief naar de raad conform het voorstel van Burgemeester
en Wethouders. DOP wil een raadsbesluit met de volgende uitgangspunten:
geen dieren erbij, gezondheid als voornaamste uitgangspunt, streven naar
minimaal een “matig” leefomgeving, werken aan effecten op korte,
middellange en lange termijn, recht doen aan principe de vervuiler betaalt en
recht doen aan de motie van 28 maart 2018.
 Wethouder Buijsse zegt toe uitleg te geven over de stad-land integratie en
de mogelijkheden van het geven van de titel “geurgevoelig object” aan
woningen.
11. Raadsvoorstel
CDA adviseert positief naar de raad conform het voorstel van Burgemeester
inzake notitie Actief
en Wethouders. GVB, VVD en DOP willen voorkomen dat de gemeente met
Grondbeleid.
een grote hoeveelheid kavels blijft zitten.
12. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.
13. Vaststelling
De advieslijst wordt conform concept vastgesteld.
advieslijsten commissie
Wonen en Werken 3
december 2018.
14 . Rondvraag.
Dhr. Cornelissen vraagt wanneer Boekel een uitgewerkte strategie voor
Boekel kan verwachten voortvloeiend uit de Regionale Energie Strategie.
2019-2023.
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Wethouder Buijsse hoopt in de raad van 4 april a.s. de startnotitie aan de raad
te kunnen voorleggen, waarin de uitwerking voor Boekel is toegevoegd,
alsmede de geprognotiseerde aanpak.
Dhr. Van Lanen reageert dat m.b.t. de aanpak van De Elzen aanvankelijk
€40.000,- krediet is gevraagd en nu wordt er €87.000.- gevraagd. Hij vraagt of
de wethouder teleur gesteld is.
Mevrouw Van Eert bedankt mevrouw Bevers voor haar bijdrage in de
commissie.
Mevrouw Bevers reageert dat ze mogelijk nog burgerlid blijft.
1

Wanneer
03-12-2018

2.

20-02-2019

3

20-02-2019

4

20-02-2019

5

20-02-2019

Toezeggingen
Wethouder Buijsse zegt toe, m.b.t. het raadsvoorstel
inzake plaatsen zonnepanelen op De Horst en de
Gemeentewerf, contact op te nemen met Stichting
Leefbaar Venhorst over een eventuele samenwerking
t.a.v. de inkoop van zonnepanelen.
Wethouder Tielemans zegt toe, m.b.t. het
raadsvoorstel WVG De Burgt, te proberen om
Stichting De Speeltrein mee te nemen in de werkgroep
De Burgt.
Wethouder Tielemans zegt toe, m.b.t. raadsvoorstel
Kadernota 2020 GR KCV, uit te zoeken wanneer een
klacht t.a.v. het KCV Brabant Noordoost gegrond is en
wie dat bepaalt.

A Wethouder Buijsse zegt toe, m.b.t. het raadsvoorstel
Kadernota 2020 ODBN, voor de raad aan te geven of
Boekel aan de wettelijke verplichtingen voldoet, indien
niet alle taken zijn uitgevoerd door de ODBN.
B Wethouder Buijsse zegt tevens toe het standpunt
van de adoptiegemeente “dat het niet bezwaarlijk is
dat de meerjarenraming niet is opgenomen in de
kadernota” mee te nemen naar het Algemeen Bestuur.
Wethouder Buijsse zegt toe, m.b.t. raadsvoorstel
aanpak De Elzen, uitleg te geven over de stad-land
integratie en de mogelijkheden van het geven van de
titel “geurgevoelig object” aan woningen.
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Voortgang
Wethouder Buijsse heeft
Stichting Leefbaar
Venhorst meegenomen
in de samenwerking.

Klachten komen binnen
bij en worden
beoordeeld door het
Servicebureau. Zij kijken
eerst naar feiten,
bijvoorbeeld een klacht
over tijden of te laat
komen, deze feiten zijn
eenvoudig te controleren
en vaak gegrond. Bij
bejegeningsvragen
(subjectief) neemt het
Servicebureau eerst
contact op met
vervoerders voor een
reactie en dan wordt
gekeken of een klacht
gegrond is.
A Deze toezegging is
per mail afgedaan op 26
februari 2019.

Deze toezegging is per
mail afgedaan op 25
februari 2019.

