2019
Aanwezig:

Advieslijst van de commissie Bestuur en Leven d.d. 24 september
20.00 uur – 21.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Mevrouw M.A.T. van den Broek (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
Mevrouw G.W.M. van Mensvoort-Penninx (CDA),
De heer R.M. Gruijters (CDA),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB),
De heer J.J.M. van Lanen (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. Terugkoppeling
vanuit
portefeuillehouders
Regio Brabant
Noordoost.

De agenda wordt conform concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik wil maken van het spreekrecht.

Burg geeft aan dat Luc Hendriks de nieuwe wijkagent is van Boekel. In het
politiedistrict is een vacature voor de functie van de heer Erik Heuvelmans.
In de afwezigheid van wethouder Willems heeft de burgemeester ook een Wmo
overleg bijgewoond, waar het beschermd wonen, is besproken, wat vanaf 1
januari 2020, een onderwerp is wat regionaal afgestemd wordt.
25 september vindt de bestuurlijke regiegroep plaats van Agrifood Capital en op
8 oktober vindt een bijzonder voorbereidingsoverleg plaats hoe de gemeenten de
toekomst zien.
5. Raadsvoorstel
Het merendeel adviseert positief naar de raad conform het voorstel van
inzake Reglement
Burgemeester en Wethouders.
CDA ziet graag het raadsvoorstel terugkomen in de raadsvergadering, omdat zij
van orde voor de
vergaderingen van de het zou betreuren indien de rondvraag wordt afgeschaft.
raad van de
gemeente Boekel en
Reglement van orde
voor de
vergaderingen van de
raadscommissies.
6. Mededelingen,
Mevrouw Dijcks geeft aan dat enkele maanden geleden gestart is met de
ingekomen stukken
voorbereidingen van een jeugdadviesraad. Uit de eerste inventarisatie bij de
en memo’s.
groepen 5 t/m 8 van de basisscholen blijkt dat leerlingen enthousiast zijn. In de
eerste bijeenkomst op woensdag 9 oktober a.s. zal bekeken worden wat de jeugd
 Jeugdadviesraad
goed en niet goed vindt en daarna zal gekeken worden naar een invulling van het
 Memo 2019/41
oude Regenboog gebouw en het St. Agathaplein.
Memo 2019/41 DOP vraagt op basis van welke criteria is er sprake van
vrijstelling en wanneer is er sprake van kwijtschelding. Wanneer iemand niet in
aanmerkingen komt voor gelden, krijgt deze dan ook een onderbouwing van de
afwijzing.
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CDA vraagt wanneer de rapportage van Stichting Leergeld wordt verstuurd.
Voor het schutwerk zijn 2 plaatsen in Boekel, terwijl er 4 taakstellingen zijn.
Betekent dit dat er voor 2 personen in Boekel geen geschikte plaats is
gevonden?
Wethouder Willems reageert dat de criteria verplichtingen betreffen die bij de
uitkering horen. Uitkeringsgerechtigden kunnen een vrijstelling krijgen van een
criteria. Met alle aanvragers van uitkeringen wordt een gesprek aangegaan.
Boekel bepaalt het beleid wat voor Boekel uitgevoerd wordt door Meijerijstad.
Boekel heeft 1 a 2 x per jaar een overleg met Stichting Leergeld. Hier wordt een
verslag van gemaakt.
De advieslijst wordt, inclusief de ingediende wijziging vastgesteld.

7. Vaststelling
advieslijst commissie
Bestuur en Leven 18
juni 2019.
18. Rondvraag
Mevrouw De Bruin uit haar zorgen over de komst van een 5G netwerk en zij
vraagt of het college bekend is met de zorg om crisisplekken m.b.t. de wet
verplichting GGD en Wet zorg en dwang.
Burg. Reageert dat het college bekend is met de zorg om crisisplekken, alsmede
met de zorg om een 5G netwerk. Het kan niet de bedoeling zijn om mensen ziek
te maken. De burgemeester ziet graag eerst een onderzoek naar de gevolgen.
Toezeggingen
Commissie Toezeggingen
B&L
1 19-02-2019 Wethouder Willems zegt toe, m.b.t. raadsvoorstel
pilot Wonen en ondersteuning, na een half jaar de
pilot beknopt te evalueren.
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Voorgestelde aanvulling
Waar staat: CDA ziet graag het raadsvoorstel
terugkomen in de raadsvergadering,
omdat zij het zou betreuren indien
de rondvraag wordt afgeschaft.
Moet staan: CDA ziet graag het raadsvoorstel
terugkomen in de raadsvergadering,
omdat het de in de commissie
uitgewisselde argumenten voor en
tegen afschaffing van de rondvraag
eerst wil afwegen in de fractie.
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Ingediend door
De heer R.M. Gruijters

