Advieslijst van de commissie Algemene Zaken d.d. 4 december
2017 20.00 uur – 21.15 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 H.W.A. van Mierlo (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),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer H.G.M. van Alphen (BW),
De heer P.A.M. Thomassen (BW),
De heer W.J. Manders (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

Advies

3. Spreekrecht voor
burgers
4. Raadsvoorstel inzake
het verlenen van
toestemming tot
wijziging van de
Gemeenschappelijke
regeling BSOB.
5. Raadsvoorstel tot
vaststelling van de
belastingverordeningen
2018.
6. Raadsvoorstel tot
vaststelling van de
verordening onroerende
zaakbelastingen 2018.
7. Raadsvoorstel tot
vaststelling van de
bestuursrapportage
2017.
8. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.

Er hebben zich geen burgers aangemeld voor het spreekrecht.

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.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.
 Burg. Zegt toe bij de behandeling van de jaarrekening 2017 een toelichting
te geven hoe is omgegaan met de tariefstelling van de OZB in 2017.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.
De Provincie heeft de begroting van de gemeente Boekel goed gekeurd en
hiermee krijgt Boekel weer de codering “Groen”. De raad ontvangt hier nog
een bevestiging van. Door de accountant wordt een management letter
opgesteld voor het college van B&W en de accountant stelt een board letter
op voor de gemeenteraad. Deze board letter zal volgende week na de B&W
vergadering, doch voor de gemeenteraadsvergadering in Ibabs worden
geplaatst. Verder deelt de burgemeester mede dat hij herstellende is van een
longontsteking en dit zal nog enige tijd vergen.
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9. Vaststelling advieslijst De advieslijst wordt conform concept vastgesteld.
vergadering Algemene
Zaken 26 juni 2017.
10. Rondvraag.
De heer Manders wenst de burgemeester beterschap.
De heer Van Alphen complimenteert het krantenartikel inzake het dorpsteam.
De heer De Wit uit zijn zorg over de berichtgeving van de OmgevingsDienst.
Hij verzoekt de burgemeester de raad z.s.m. op de hoogte te brengen over het
functioneren en de financiële situatie van de Omgevingsdienst.
 Burg. zegt toe de vraag terug te koppelen aan wethouder Van de Loo. Alle
gemeenten zullen samen voor een aanpak moeten zorgen.
Griffier vult aan dat de Omgevingsdienst in januari een presentatie geeft
tijdens de thema-informatieavond.
De heer De Wit uit zijn teleurstelling dat hij in de media heeft moeten
vernemen dat het college de Omgevingskoers, wat bestempeld is als een
invloedrijk en belangrijk document aan Gedeputeerde Staten heeft
aangeboden, zonder dat de raad hier inspraak in heeft gehad. GVB zal hier
nog schriftelijke vragen over stellen.
Burg. reageert dat hij in de veronderstelling is dat de Omgevingskoers reeds in
oktober naar de raad is verstuurd.
Griffier vult aan dat de Omgevingskoers is gemaild met een uitnodiging van
Regio Brabant Noordoost tijdens een bijeenkomst in Uden in oktober jl. an
Regio Brabant Noordoost in oktober jl. Het document is tijdens deze
bijeenkomst uitgereikt aan individuele raadsleden.
 Burg. zegt toe de vraag terug te koppelen aan wethouder Van de Loo, zodat
de wethouder een toelichting in de commissie Grondgebiedzaken kan
geven. Tevens is de vraag welke status het document formeel heeft.
De heer Tielemans vraagt hoe het college tegen het samenwerkingsverband
op het gebied van automatisering aankijkt van Bernheze, Landerd, Oss en
Uden (BLOU). Boekel heeft reeds een samenwerkingsverband met Bernheze.
Burg. Er is een samenwerkingsverband met Bernheze.
 Gemeentersecr. antwoordt dat het college geen meerwaarde ziet in dit
samenwerkingsverband. Hij zegt toe nog een onderbouwd antwoord te
geven bij de beleidsstukken inzake ICT.
Toezeggingen
In de commissie Algemene Zaken van 26 juni 2017 m.b.t.
agendapunt jaarverslag en jaarrekening 2016 Gemeente Boekel
zegt de burgemeester toe voor wethouder Van de Loo antwoord te
geven op de financiële afwikkeling van de Agro As de Peel en het
LOG gebied.
2. In de commissie Algemene Zaken van 4 december 2017 m.b.t.
agendapunt inzake raadsvoorstel tot vaststelling van de
verordening onroerende zaakbelastingen 2018, zegt de
burgemeester toe bij de behandeling van de jaarrekening 2017 een
toelichting te geven hoe is omgegaan met de tariefstelling van de
OZB in 2017.
3. In de commissie Algemene Zaken van 4 december 2017 m.b.t. de
Rondvraag zegt de burgemeester toe de vraag terug te koppelen
aan wethouder Van de Loo om de raad z.s.m. op de hoogte te
brengen over het functioneren en de financiële situatie van de
1
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Voortgang
Wethouder Van de Loo heeft
antwoord gegeven in de
raadsvergadering van 6
september 2017.

Deze vragen zijn beantwoord
tijdens het vragenhalfuur in
de raadsvergadering van 14
december 2017.

Omgevingsdienst.
4. In de commissie Algemene Zaken van 4 december 2017 m.b.t. de
rondvraag zegt de burg. Toe de vraag terug te koppelen naar
wethouder Van de Loo waarom de Omgevingskoers niet is
besproken in de gemeenteraad en welke status de
Omgevingskoers heeft.
5. In de commissie Algemene Zaken van 4 december 2017 m.b.t. de
rondvraag zegt de gemeentesecretaris toe een onderbouwd
antwoord te geven bij de beleidsstukken inzake ICT waarom het
college geen meerwaarde ziet in het samenwerkingsverband
BLOU.
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