NOTULEN van de vergadering van de Raad van de gemeente
Boekel gehouden op 11 november 2020 om 16.00 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 T.T.P.J. Rooijackers (CDA),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA), vanaf 19.00 uur
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),
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),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer F.H.A. Koolen (VVD).
Voorts aanwezig:
De heer M.J.A. Tielemans, wethouder,
De heer H.A.J. Willems, wethouder,
De heer M.R.G. Buijsse, wethouder,
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij, notuliste.
Afwezig:
De heer M.G.W. Kanters (DOP).
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en hij heet iedereen van harte welkom. De heer Kanters is met
kennisgeving afwezig.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
3. Spreekrecht voor burgers.
Er is niemand die gebruik wenst te maken van het spreekrecht.
4. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 10, te weten de heer Cornelissen, als eerste zijn stem
uit mogen brengen.
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5. Raadsvoorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2021, alsmede de
meerjarenbegroting 2022-2024.
CDA leest haar reactie in 2e termijn voor.
Het CDA Boekel-Venhorst bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de
Programma- en Productbegroting 2021 en het beantwoorden van onze vragen in eerste termijn. En
wederom met onze complimenten en waardering , want we zien dat wederom dit jaar met veel
aandacht en zorg, de beantwoording, vorm is gegeven.
Voor ons ligt een reëel sluitende begroting voor 2021 en de jaren erna. Een prima resultaat. Een
college dat vooruit kijkt en daarop ( met Energie) actief anticipeert. Natuurlijk liggen er in 2021 ook
risico’s en zorgen, maar het CDA heeft een sterk vertrouwen in dit college.

Politiek is vanuit het nu vormgeven aan de toekomst. Aan de toekomst van een gemeente
waarin we goed en graag samen-leven. Ons leven en vertrouwde ritme, werd dit voorjaar
2020 plots verstoord toen een virus, welke ons leven compleet op zijn kop zette.
Ziekenhuizen liepen vol en scholen, winkels en straten werden leeg.
We zitten er nu, na een hoopvolle zomer, helaas nog middenin. We zien de strijd van de
mensen in de zorg die dag en nacht met alle liefde zorgen voor onze zieken en ouderen. We
zien het verdriet van mensen die een dierbare of hun baan of hun zaak verloren. We voelen
het gemis omdat we niet gewoon bij opa en oma op bezoek kunnen gaan. We beseffen heel
goed hoeveel we vragen van onze kinderen en jongeren, en we worstelen met de vraag hoe
diep de crisis is en nog kan /zal worden.
Maar ook al lijkt het nu nog ver weg, er komt echt ook weer een tijd na corona. Het moment
waarop we ons gewone leven weer op kunnen pakken en we elkaar eindelijk weer een hand
of een knuffel mogen geven. Daar moeten we op voorbereid zijn en daar willen we op
voorbereid zijn. Daarom treden we positief de toekomst tegemoet en blijven we bouwen aan
de toekomst van onze gemeente; we mogen en kunnen( juist nu) niet stil blijven staan.
Nee, juist daarom is het goed dat er grote stappen gezet worden. Denk aan de realisatie van
de Randweg. Denk aan de plannen voor een compleet nieuwe winkelwand in het centrum
van Boekel met ruim 60 extra appartementen erboven. In Venhorst zijn ondertussen een
nieuwe supermarkt en een gezondheidscentrum geopend, met 11 appartementen erboven.
En nieuwe bouwlocaties zijn zowel in Boekel op de Burgt als in Venhorst aan de Voskuilen in
gang gezet.
De kunst is om zulke ambities te koppelen aan financieel realisme. En dat lukt! De financiële
begroting voor 2021 en verdere jaren zijn reëel sluitend.
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We zijn op de goede weg, de gemiddelde woonlasten terug te brengen naar een
gemiddeld niveau ten opzichte van omliggende gemeenten. Het CDA wil hierop blijven
inzetten.
In lijn met de wens van de gehele raad werden de OZB-tarieven van de gemeente
Boekel per 2019 gekoppeld aan de tarieven die het Rijk hanteert, gebaseerd op
landelijke trends en gemiddelden. Daarmee menen wij de OZB-bijdrage, m.n. voor onze
ondernemers, voortaan op een meer gebalanceerde en daarmee rechtvaardiger manier, vast te
stellen.
Maar hebben we ons doel daarmee, nu 3 jaar verder, ook echt bereikt? Is de beoogde correctie van
de scheefgroei ook echt in de juiste richting omgebogen? Een goede evaluatie zou toch wel op zijn
plaats zijn.
We stellen vandaag niet de tarieven vast. Dat doen we in december, op basis van de dan berekende
WOZ-waarden ( van woningen en niet-woningen)
Het lijkt ons daarom goed, om daar de komende maanden nog eens goed naar te kijken wat de
effecten precies zijn geweest en op basis daarvan in december te besluiten voor een rechtvaardige
voortzetting of aanpassing.

De combinatie van ambitie en realisme zijn ook nodig voor de uitdagingen waar we nu of
binnen afzienbare tijd voor komen te staan. Denk aan de energietransitie, aan leegstand en
leefbaarheid in het buitengebied. Maar denk ook aan het betaalbaar houden van de
jeugdzorg. En aan het anticiperen op de dubbele vergrijzing: niet alleen het aantal ouderen
neemt toe, ook hun gemiddelde leeftijd stijgt. Denk aan mobiliteit binnen onze gemeente
maar vooral ook in de aansluiting met de omgeving. En aan het tijdig creëren van voldoende
woningaanbod voor de verschillende doelgroepen.
Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die vragen om een politiek antwoord. De volgende twee
uitgangspunten zijn daarin voor het CDA leidend:
Ten eerste: Niet ieder-voor-zich, maar samen de schouders eronder
Ten tweede: Een dienstbare overheid die er voor de burger is, in plaats van andersom
Wij nemen, kortom, de kracht van de samenleving als uitgangspunt om uitdagingen aan te gaan. Dat
betekent vooral niet dat we de boel over de schutting zouden moeten gooien, als in: ‘’zoekt u het
samen maar uit’’. Nee, het vraagt om een gemeente die investeert in een sterk verenigingsleven.
Een gemeente die de kennis en kunde binnen de gemeenschap benut. Denk aan het nieuwe
sportplatform dat voortkomt uit de sport- en beweegvisie, waar de gemeente een ondersteunende,
maar toch actieve bijdrage aan levert.
Daarom ook zou het goed zijn wanneer wij de verenigingen in 2021 duidelijkheid kunnen verschaffen
over onze visie vanuit de gemeente m.b.t. een nieuw beoogd beleidsnotitie vervangingsinvesteringen.
N.a.v. een vernieuwd subsidie- en accommodatiebeleid in 2018, zou er een nieuwe oriëntatie worden
uitgevoerd t.a.v. vervangingsinvesteringen bij maatschappelijk vastgoed en sportaccommodaties. Dit
is door diverse omstandigheden op de agenda blijven staan, maar na 3 jaar mag het voor de
verenigingen wel duidelijk zijn.
Daarom voorzitter, v.w.b. het CDA, mag het huidige situationele accommodatiebeleid zo wel blijven
voortbestaan. Laat initiatieven bij de verenigingen en lever dan maatwerk binnen de mogelijkheden
die er dan zijn, weeg situationeel nut en noodzaak en de gezamenlijke financieringsmogelijkheden
ervan. Het nodigt uit, bij initiatieven met een goed en stevig onderbouwd plan te komen. Dit geeft
duidelijkheid aan onze vrijwilligers bij de diverse verenigingen. Het CDA hoort graag hoe, naast het
college, ook de andere partijen hier in staan.
Deze CDA uitgangspunten, vraagt ook om een gemeente die haar inwoners goed informeert over de
besluiten die worden genomen. Het life-streamen van commissie- en raads vergaderingen zou
Raadsvergadering 11 november 2020 / 3

volgens het CDA ook in Boekel norm moeten zijn en geen uitzondering ( vanwege een
bijzondere reden).
Het vraagt tot slot om een gemeente die dienstbaar is en de regie durft te pakken als
de markt tekortschiet. De onlangs ingevoerde zelfwoonplicht op de Run, is hiervan een
goed voorbeeld. Met dat instrument geven we starters en inwoners met een kleine portemonnee een
eerlijke kans op een woning.
Ik geef graag het woord over aan mijn CDA-fractie-woordvoerders die op de verschillende thema’s
verder zullen ingaan en onze CDA-moties zullen onderbouwen.
Ik geef graag het woord ( via de voorzitter) aan mijn fractiegenoten:
Tim Rooijackers , Harm de Bruijn, Marius Cornelissen en Robin Gruijters

Tim : Raadswerkgroep Buitengebied
Het buitengebied van de gemeente Boekel is zichzelf aan het herontdekken. Gestimuleerd
door regelingen vanuit het Rijk, de provincie en de gemeente Boekel zelf vinden er veel
ontwikkelingen plaats. Zo zijn er stoppersregelingen vanuit het Rijk, zijn we zelf bezig met
een transitie naar een Elzen met een verbeterd leefklimaat en komt er als het goed is in het
kader van ruimte voor ruimte en de regio deal, één miljoen euro beschikbaar om het
buitengebied nog verder te verbeteren.
Het CDA is door al deze ontwikkelingen op zoek naar handvatten om te sturen in het
buitengebied. Er gebeurd enorm veel en het overzicht in het buitengebied is dan ook lichtelijk
aan het vervagen. Daarom stellen wij voor om een raadswerkgroep buitengebied in te
voeren. Deze gaat bekijken hoe het buitengebied van Boekel er nu uitziet en hoe dit over tien
jaar zal zijn. Samen met de wethouder en ambtenaren gaan zij bekijken waar de potentiële
stoppers zich bevinden. Waar mogelijkheden zijn en waar juist problemen zijn of gaan
ontstaan. Daarbij kan de werkgroep natuurlijk de hulp inschakelen van specialisten om zo
een nog beter beeld te krijgen van de situatie.
Zo wordt het mogelijk om in kaart te brengen hoe het buitengebied van Boekel zichzelf gaat
ontwikkelen. Waar we wellicht ruimte zien voor Ruimte voor Ruimte kavels of waar absoluut
niet. En waar we het beste kunnen investeren om verbeteringen te bewerkstelligen en waar
lossen problemen zichzelf op. Oftewel wat staat ons de komende tien jaar te wachten en hoe
wensen wij hier als gemeente op te sturen. We hebben als raad eerder aangegeven hier aan
de voorkant bij betrokken te willen zijn. We zien de komende periode nog diverse
‘maatwerkpuzzels’ op ons afkomen. Denk aan de RvR regeling op de Volkelseweg en de
ontwikkelingen op de Elzen. Wij willen hier aan de voorkant over meepraten, zodat we tijdig
geïnformeerd zijn en kunnen bijsturen op ontwikkelingen in het buitengebied. We zijn
benieuwd naar de opvattingen van de andere fracties hierover en uiteraard ook hoe het
college dit voor zich ziet.
Harm: Democratie in coronatijd
Onze fractievoorzitter, Maria van den Broek noemde het zojuist ook al in haar inleiding: de
coronacrisis grijpt momenteel om zich heen, met alle gevolgen van dien. Dat vraagt om een
transparante overheid, zodat onze burgers altijd op de hoogte zijn van de belangrijke
besluiten binnen de gemeente. De raadsvergaderingen zijn de afgelopen periode niet, of
slechts zeer beperkt toegankelijk geweest. Dit is funest voor de democratie. Als partij vinden
wij dat we open en transparant moeten zijn naar onze burgers. De mogelijkheid om
vergaderingen online bij te wonen hoort daarbij, zeker in het digitale corona-tijdperk. Denk
aan burgers die in kunnen loggen bij agendapunten die hem/haar aangaan, of collega’s van
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samenwerkende verbanden die graag op de hoogte zijn van besluiten die we in
Boekel nemen. Wij hebben daarvoor, samen met de DOP, een raadsbreed
gesteunde motie ingediend tijdens de vergadering van juni. Inmiddels hebben
we een antwoord van het college mogen ontvangen in de vorm van memo 41.
Eerlijk gezegd zijn we nog niet tevreden met de afhandeling van dit punt en het
college maakt zich er hier zich wat makkelijk vanaf. Wij zijn erg benieuwd naar de mening
van andere fracties op dit punt en zouden graag van het college in een raadsvoorstel willen
zien, met daarbij een verdere uitwerking:





Welke opties onderzocht zijn;
Wat de kosten van de verschillende opties zijn;
Wat de voorkeur van het college betreft;
en hoe dit verder opgepakt kan worden.

Woningbouw
In onze eerste termijn hebben we al aangegeven onze groeigemeente Boekel te koesteren.
Vaak vinden we dat maar normaal. Maar dat is het niet. Zeker als je kijkt naar vergelijkbare
gemeenten om ons heen. Daarom zal het CDA zich blijven inspannen voor voldoende
woningen, zodat Boekel en Venhorst aantrekkelijk blijven voor mensen om zich te vestigen in
onze gemeente. Ook heeft het CDA zich meerdere keren uitgesproken voor mogelijkheden
voor starters. De zelfwoonplicht die onlangs is besloten door het college, draagt hieraan bij
en vanzelfsprekend ondersteunt het CDA dit besluit van het college. Maar ook Venhorst
verdient aandacht. Juist daar is het essentieel dat er bouwmogelijkheden voor jongeren
blijven, zodat een school, supermarkt en sportvereniging kan blijven bestaan en wellicht zelfs
groeien. Misschien zien we over 5 jaar Venhorst 1 samen met Boekel 1 duelleren in de
eerste klasse. Wie zal het zeggen! Terug naar de starters. We ontvangen signalen dat jongeren
onze gemeente verlaten, omdat ze in omliggende gemeente wel van een starterslening gebruik kunnen
maken en daarmee hun financiering wel rond kunnen krijgen. Een gemiste kans! Bovendien heeft de
wethouder ons vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling al gevraagd hoe we denken over de
starterslening. Het CDA heeft de beantwoording van het college inzake de startersleningen tot

zich genomen en wil het college ondersteunen dit proactief op te pakken door een motie in te
dienen over het herinvoeren van de starterslening:


Inbreng Motie Starterslening

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: Herinvoeren startersleningen
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 11 november 2020
Constateert dat:
 Het voor starters vaak moeilijk is een woning te kopen vanwege tijdelijke contracten
en lagere leennormen;
 Tot enkele jaren terug diverse starters in de gemeente Boekel gebruik hebben
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kunnen maken van de starterslening;
Er sinds die tijd geen aanspraak gemaakt kon worden op de starterslening omdat het
budget uitgeput was;
Het college in de beantwoording van vragen constateert dat het terugbetalen van de
startersleningen momenteel goed verloopt.

Overwegende dat:
 sommige starters, niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning als zij een
inkomen hebben van meer dan 42.000 euro en daardoor aangewezen zijn op het
kopen van een woning, maar daar weer te weinig inkomen voor hebben;
 De lokale woningmarkt gebaat is bij doorstroming. Wanneer bij het bereiken van het
huur- en inkomensgrens een sociale huurwoning kan worden achtergelaten en deze
bewoner kan nieuw kopen geholpen door een starterslening, komt dan weer sociale
woonruimte beschikbaar, voor andere nieuwe startende woningzoekenden;
 Het bijdraagt aan een goede leefbaarheid en vitale verenigingen wanneer als
jongeren in de gemeente blijven wonen;
 De raad in eerdere vergaderingen aandacht heeft gevraagd voor voldoende
starterswoningen voor jongeren (zowel koop als huur) in Boekel en Venhorst.
roept het college op
De raad een voorstel te doen toekomen om de starterslening opnieuw in te voeren
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fracties:

Handtekening:

CDA Boekel Venhorst

VVD Boekel Venhorst

DOP

Marius =>
In tweede termijn wil het CDA ook graag nader aandacht voor de Energietransitie.
Regionaal is deze in gang gezet door het opstellen van de Res.
Lokaal zijn we gestart met het opstellen van een warmte en duurzaamheidsvisie.
Een visie opstellen duurt lang en het risico is dat ze deels is achterhaald voor ze klaar zijn.
Zie de Res, waar moeten we blijven met de zonne-energie die we willen opwekken?
Het elektriciteitsnetwerk loopt nu al vol en daardoor is de grootschalige opwekking middels zonneenergie de komende jaren onmogelijk!
De netbeheerder zou toch aan tafel zitten bij het opstellen van de RES?
En waar is de samenwerking tussen de gemeenten in de regio’s?
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Er zal vol ingezet moeten worden op een krachtige lobby naar Enexis, we moeten
pleiten voor een “slim”netwerk. De opwekking maar ook de transport en opslag van de
elektriciteit moet worden uitgebreid in onze gemeente.
Alleen dan heeft de Energietransitie een kans van slagen.Het mag niet zo zijn dat
goede duurzame initiatieven onmogelijk worden omdat we jaren moeten wachten op
een uitbreiding van het netwerk.
Dus wij roepen de wethouder op zet alle middelen in om de problematiek die in Boekel speelt op de
kaart te zetten en te houden bij de netbeheerder, tot er oplossingen zijn.
Wij horen graag welke acties de wethouder hier op korte termijn onderneemt.
Het tweede aspect wat we als CDA nu willen oppakken is het inrichten van een duurzaamheidsfonds.
Er zijn goede kleine lokale initiatieven bij verenigingen die we willen ondersteunen met een subsidie
voor duurzaamheidsmaatregelen.
Die initiatieven zijn er nu al dus willen we als CDA ook niet wachten met het fonds totdat over een half
jaar een duurzaamheidsvisie gereed is en we weer een jaar verder zijn voordat we concreet acties
hebben uitgezet.
Wij zien een duurzaamheidsfonds als duwtje in de rug van verenigingen die plannen hebben om een
accommodatie te veranderen of te verbeteren. Een praktisch voorbeeld: de hockeyclub zou graag
een overkapping bouwen bij het bestaande gebouw.
De eigen middelen zijn beperkt, maar door de overkapping tegelijk te voorzien van zonnepanelen die
betaald worden met een bijdrage vanuit het duurzaamheidsfonds zou er een win win situatie kunnen
ontstaan.
Het fonds zou naar onze mening gevuld moeten worden met gelden die gevraagd worden voor
bedrijfsmatige grootschalige projecten van zonne-energie opwekking. Deze bijdrage voor
zonnepanelen op agrarische gronden vindt nu al plaats in het algemene fonds vitaal buitengebied.
Wij zijn van mening dat deze gelden beter passen in een fonds voor duurzame initiatieven.
We hoeven het wiel als gemeente niet zelf uit te vinden, meerdere gemeenten hebben al een
soortgelijk duurzaamheidsfonds. We zien ook mogelijkheden om het duurzaamheidsfonds te vullen
met gelden vanuit de landelijke en provinciale overheid.
Ons advies is dan ook betrek het financieringsfonds huisvesting (SVn) bij het opzetten van het fonds.
Deze instantie kijkt samen met gemeenten en andere overheden naar maatwerkoplossingen voor
duurzame investeringen.
Het CDA heeft een motie voorbereid die we hierbij indienen.
We horen hierover graag de mening van de andere partijen, en natuurlijk het college.


Motie Duurzaamheidsfonds

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: Duurzaamheidsfonds
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 11 november 2020
Constateert dat
 de gemeente Boekel belang heeft bij verduurzaming van de verenigingsgebouwen
 de financiële drempel voor verenigingen vaak te hoog is om te investeren in
duurzame oplossingen voor hun gebouwen
 er bijdrages voor zonopwekking op land nu in het Fonds Vitaal Buitengebied
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opgenomen worden
het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting financieringsoplossingen biedt, door
maatwerk af te stemmen op het beleid van de gemeente.

Overwegende dat
 We initiatieven met betrekking tot duurzaamheid van gebouwen willen stimuleren.
 We vrijwilligers bij verenigingen die met goede plannen komen extra willen
ondersteunen
 Er met extra inzet en oriëntatie mogelijkheden zijn om subsidies te verkrijgen,
waarmee een nieuw te vormen duurzaamheidsfondsfonds kan worden gevuld.
 Het investeren in duurzame oplossingen zal resulteren in een lagere energierekening
roept het college op:
 In de eerste helft van 2021 met een voorstel naar de raad te komen, voor de instelling
van een Duurzaamheidsfonds, waarbij:
- vanuit de algemene reserve jaarlijks vanaf 2021 een vast bedrag van € 10.000,00
in dit Duurzaamheidsfonds wordt gedoneerd.
- verenigingen die duurzaamheidsinvesteringen willen treffen, in aanmerking
kunnen komen voor een bijdrage uit dit fonds, voor het treffen van die
duurzaamheidsmaatregelen en waarbij co-financiering vetrekpunt moet zijn.
- Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting wordt betrokken bij het oprichten van het
Duurzaamheidsfonds
- vanaf 2021 nieuwe commerciële zonneweideprojecten een bijdrage doen in dit
Duurzaamheidsfonds
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fracties

Handtekening:

CDA Boekel – Venhorst
DOP

ROBIN => JEUGDZORG
Dank VZ, ‘’Jeugdzorg diep in het rood door wagenwijd openstaande deuren’’ En ‘’Hoge kosten
jeugdzorg schuld van gemeenten: ‘ze halen veel te gemakkelijk nieuwe zorgpartijen binnen’’. Twee
krantenkoppen van oktober jl. naar aanleiding van onderzoek door BN De Stem, Brabants Dagblad
en Eindhovens Dagblad.
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En in Trouw konden we onlangs lezen dat veel van de belangrijke
jeugdzorgorganisaties er financieel slecht voor staan en dat zelfs een derde verlies
draait. Volgens branchevereniging Jeugdzorg Nederland staat ‘het fundament van de
jeugdhulp op instorten’.
Het zijn, kortom, turbulente tijden in jeugdzorgland. En de grote vraag is: Hoe staan we er in onze
gemeente voor? Windstil, zo blijkt uit de beantwoording van het college in 1e termijn. En dat VZ,
verdient eerst en vooral een groot compliment.
Tegelijkertijd is alertheid op zijn plaats. Want precies de strategie die we hier in onze gemeente
hanteren, de strategie van de ‘’wagenwijd openstaande deuren’’, is de strategie die bij veel andere
gemeente mede heeft geleid tot miljoenentekorten.
En juist omdat het hier gaat om zo’n groot deel van de begroting, om een thema waar het financieel
zo gigantisch mis kan gaan, is een sterke positie van de raad, als controleur en als kadersteller,
belangrijk. En precies daar knelt het schoentje in onze ervaring.
Want, VZ, als het bijvoorbeeld gaat om het beheersbaar houden van de kosten in de jeugdzorg, als
het gaat om het bepalen van de grenzen van de hulpplicht van de jeugdwet en als het gaat om sturing
op prijs, kwaliteit en integriteit van jeugdhulpaanbieders: Hoe staan we er dan eigenlijk voor? Welke
keuzes worden gemaakt? Voor welke dilemma’s staan we? Aan welke knoppen kunnen we draaien?
Het is één grote mistbank. In eerste termijn schreven we het al: hoge kosten, weinig grip.
Wat het CDA betreft is het dan ook de hoogste tijd voor een beter samenspel tussen college en raad
op dit thema. We horen graag van de wethouder hoe hij denkt hieraan een actieve bijdrage te kunnen
leveren. Vanuit onze kant geven we drie aandachtspunten mee:
1. Tekenend is dat de laatste informatiebijeenkomst over het sociaal domein meer dan twee jaar
geleden plaatsvond. Enkele maanden terug hebben wij als CDA daarom aangegeven dat het
goed zou zijn om een ‘’benen-op-tafel’’-sessie’ over de jeugdzorg op te zetten. Kan de
wethouder toezeggen dit op korte termijn op te pakken?
2. Bij commissievergaderingen is de terugkoppeling vanuit het college over de regionale
portefeuillehoudersoverleggen een steeds terugkerend agendapunt. Om goede redenen
overigens. Toch is terugkoppeling alléén onvolledig. Het gaat er juist om, dat wij als
commissie en raad meer aan de voorkant in stelling worden gebracht. Niet alleen maar
‘’terugkoppelen’’ dus, maar ook aandacht voor ‘’voorkoppelen’’. Van eenrichtingsverkeer naar
tweerichtingsverkeer. Onderschrijft de wethouder het belang hiervan en hoe denkt hij hier
concreet aan bij te dragen?
3. In de laatste besluitenlijst van het college lezen we dat de Adviesraad Sociaal Domein
ongevraagd advies heeft uitgebracht aan het College. Dit advies is niet gedeeld met de raad
en dat zouden wij wel graag willen. Dus het verzoek om dat alsnog te delen met de raad.
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VVD leest haar reactie in 2e termijn voor.
Algemene beschouwingen Begroting 2021
Raad 11 november 2020.
Dank U wel Voorzitter. Namens de VVD fractie wil ik het college bedanken voor de beantwoording
van de vragen in de eerste termijn.
Vorig jaar heeft de VVD Boekel-Venhorst u meegenomen in haar algemene beschouwingen naar
donderdag 7 november 2030. Vandaag staan wij voor de uitdaging om onze doelstellingen voor de
nabije toekomst en de langere termijn voor onze mooie en daadkrachtige gemeente te beschouwen
met daarbij de gevolgen van het Corona virus als een nieuw gegeven.
Gevolgen op alle gebieden waar onze gemeente zo kenmerkend in is. Onze leefgemeenschap in de
breedste zin van het woord heeft aan den lijve ervaren hoe verschrikkelijk Corona ingrijpt in het
persoonlijk leven van onze inwoners. Naast het persoonlijke verlies van een dierbare verliezen
mensen soms ook hun baan en inkomen, simpel door het wegvallen van opdrachten en daarmee
werkgelegenheid. Sommige raken hierdoor in financiële problemen en hebben onze ondersteuning
nodig.
Ondanks deze negatieve gevolgen van Corona biedt deze crisis ook nieuwe kansen. Inventieve
ondernemers staan op en ontwikkelen nieuwe producten en diensten. Onze gemeente is een
veerkrachtige en daadkrachtige gemeente. Onze inwoners zijn de spil van onze economie. Samen
zijn wij sterk en gaan wij de uitdaging aan. De VVD Boekel-Venhorst wil dit doen door actief bij te
dragen aan deze nieuwe toekomst. Vooral ook door verantwoordelijkheid te nemen om het eerder
door ons geschetste toekomst perspectief tot uitvoering te brengen. Samen met de inwoners van
onze gemeente werken aan een levendig en toekomstbestendig Boekel.
Voor een daadkrachtige en levensvatbare gemeente Boekel is het van groot belang dat de drie
dorpskernen voldoende mogelijkheden hebben om zich blijvend te ontwikkelen. De VVD visie blijft
13000 inwoners in 2030. Blijvend ontwikkelen staat dan voor een gezonde woon- en leefomgeving
met voldoende woningbouw voor de natuurlijke groei maar ook om de toestroom vanuit omliggende
gemeenten te kunnen opvangen. Voldoende beschikbare bouwgrond en bouwplannen dienen dan
ook te waarborgen dat deze groei gehonoreerd kan worden. Als VVD willen wij pleiten voor een
gezonde woningmarkt met voldoende kansen voor starters. Maatregelen om oneerlijke concurrentie
tegen te gaan zijn daarbij mogelijk noodzakelijk.
Echter voor deze levensvatbaarheid is naast woningbouw ook voldoende en goed geoutilleerd
industrieterrein nodig. Uitbreidingsplannen dienen vroegtijdig ontwikkeld te worden om aan de vraag
van de ondernemers te kunnen voldoen. Ondernemers zijn de kracht van onze gemeenschap. Zij
bieden werkgelegenheid en generen inkomen. In de visie van de VVD Boekel Venhorst is er dan een
gezonde balans met voldoende groei en ontwikkelingsmogelijkheden voor zowel de agrarische- als
ook de industriële sector. Samen met een compact en gezond winkelcentrum wordt de inwoners van
onze gemeente de mogelijkheid geboden haar inkopen binnen onze gemeentegrenzen te doen.
Al deze voorwaarden borgen de zelfstandigheid van onze gemeente. Ingesloten tussen de gemeente
Maashorst, Gemert-Bakel en Meijerijstad, is Boekel de parel waar mensen zich vrij kunnen ontplooien
en ontwikkelen. Waar wonen zoals je dat graag wilt het voorrecht is van onze burgers. Op deze
manier behoudt onze gemeente zijn eigen cultuur en vooral haar eigen identiteit.
Als VVD Boekel-Venhorst willen wij hier onze zorgen uitspreken voor wat betreft het behouden van
onze eigen identiteit. Nadrukkelijk zien wij de steeds verder toenemende invloed die de regio krijgt in
de brede beleidsvorming / uitvoering. Wij begrijpen dat sommige zaken niet anders kunnen en dat wij
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daarmee afhankelijk en daarmee onderdeel zijn geworden van het grote geheel.
Tegelijk roept dit bij ons twijfels op of een dergelijke ontwikkeling niet gelijkstaat aan
een ondermijning van het democratisch proces. Hoe verantwoorden wij ons in deze,
richting onze burgers?
In onze Boekelse cultuur hoort ook de zorg voor onze ouderen. Niet door ze alleen te isoleren in
aparte woonvoorzieningen maar ze zoveel als mogelijk te laten samenwonen met jongeren. Op die
manier ontstaat er een gezonde en zorgzame leefgemeenschap, waarin ouderen op een vitale manier
van hun welverdiende oude dag kunnen genieten. Maar ook een leefgemeenschap waar ouderen een
belangrijke functie hebben om samen te zorgen voor onze jonge kinderen. Samen zijn wij sterk,
creatief en levensvatbaar als een zelflerende gemeenschap.
Onze eerder verwoorde visie voor Boekel in 2030 blijft ook nu overeind. De gevolgen van stikstof en
de regionale energietransitie (RES) voor de ontwikkeling van Boekel zien wij als een uitdaging.
Kritisch blijven op zaken als betaalbaarheid en een realistische doelstelling staan hierbij, voor wat de
betreft de VVD Boekel-Venhorst, centraal. Het beleid rondom de Elzen toont aan dat er oplossingen
mogelijk zijn. Oplossingen die ontstaan door met de agrariërs samen te werken. Door hun perspectief
te bieden voor een gezonde toekomst bij het agrarisch ondernemen. Alleen dan wordt de
leefbaarheid en de vitalisering van het buitengebied gewaarborgd. Door open en eerlijk maar vooral
constructief overleg met alle direct belanghebbenden en met een perspectief voor de toekomst van
de Boekelse gemeenschap in z’n geheel.
Op de weg naar 2030 is het van groot belang om vooral nu niet te kiezen voor symboolpolitiek of
betutteling van onze inwoners. Het is nu zaak om met de bekende Boekelse aanpak, waarin burgers
betrokken en medeverantwoordelijk zijn, de ontwikkeling van onze gemeente niet alleen ambitieus
maar ook met lef en respect ter hand te nemen. Op deze manier wil de VVD Boekel-Venhorst werken
aan een bestuurlijk vernieuwende en een gedeelde visie. Een visie die energie en daadkracht
uitstraalt.
Daarom zijn voor de VVD Boekel-Venhorst nu een aantal zaken van belang die de basis vormen voor
het behoud van de gemeente Boekel als een prettige en zelfstandige leefgemeenschap. Deze zaken
zijn dan:
het realiseren van de zuidwand en daarmee het vitaliseren van het dorpscentrum.
concrete bouwplannen voor de Burgt zodat de eerste woningen in 2021 gebouwd kunnen worden.
voldoende woonruimte en of bouwkavels bieden opdat onze jongeren kunnen blijven wonen in onze
gemeente.
agrariërs faciliteren bij de vele ontwikkelingen in het buitengebied en samen werken aan perspectief
en oplossingen in relatie tot een vitaal buitengebied.
het verantwoord toepassen van het ruimte voor ruimte beleid
uitbreiding van het industrieterrein (bestaand en nieuw te ontwikkelen)
ruimte bieden voor nieuwe en innovatieve werkgelegenheid
de ontsluiting van onze gemeente in oost-westelijke richting
Bovendien acht de VVD Boekel-Venhorst het noodzakelijk om op de korte termijn:
oneerlijke concurrentie op de woningmarkt tegen te gaan ten behoeve van starters op de
woningmarkt
zorg te dragen voor een gezonde en sportieve ontwikkeling van onze jongeren
waakzaam te zijn bij het beleid rondom het sociale domein waarbij jeugdzorg onze extra aandacht
heeft
het voor onze burgers beperken van de kosten voor gemeentelijke voorzieningen
het beperken van de OZB
Bij dit alles blijven wij alert op de financiële positie van de gemeente Boekel en willen we kritisch en
bewust met onze middelen en mogelijkheden blijven omgaan.
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Zoals al eerder gezegd, ons ambitieniveau is hoog en daarmee doen wij een stevig
beroep op de daadkracht van het bestuurlijke apparaat, de bestuurskwaliteit en
bestuurskracht. Door proactief met een gedragen visie te besturen. Door burgers
blijvend te betrekken volgens het Boekelse model in de verantwoording en
besluitvorming ziet de VVD Boekel-Venhorst een prachtige toekomst voor ons Boekel.
Tot slot willen wij in deze termijn nog een aantal (aanvullende) vragen aan het college voorleggen nav
de beantwoording op onze eerste termijn:
Programma A: Bestuur en ondersteuning & Veiligheid
- Betreft vraag 2, bladzijde 2: Corona maandelijkse informatie . U antwoordt hierop dat het werk
door moet gaan en dat het op dit moment nog te vroeg is en niet mogelijk om de financiële
effecten in beeld te brengen. De verwachting is dat dit eerst bij de jaarrekening 2020 meer
concreet zal zijn. Is het gezien de enorme verwachte impact van de corona crisis niet zinvol
om hierover periodiek te rapporteren? Wat zijn hiertoe de mogelijkheden?
Programma B: Verkeer en vervoer
- Betreft vraag 6, bladzijde 2: Ontsluiting N-605 op de N-264. U antwoordt hierop dat
het College in deze in gesprek is met de gemeente Uden en de Boekelse inzet voor een
goede doorstroming c.q. bereikbaarheid van en naar Boekel is bij de gemeente Uden bekend.
De N605 is primair een provinciale weg met een ontsluitende functie dus ook daar ligt onze
aandacht. Op wat voor manier is de gemeente Boekel in gesprek met de provincie over deze
problematiek en wat is de beïnvloedingsstrategie in deze als het gaat om een provinciale
weg?
Programma C: Economie & VHROSV
- Betreft bladzijde 3, vraag 8: Hoogwaardige en innovatieve werkgelegenheid.
U antwoordt hierop dat vanuit de Provincie (Provinciaal Bestuursakkoord) en Noordoost
Brabant Werkt! (activiteiten- en projectoverzicht juni 2020) wordt ingezet op het verstevigen
van concurrerende innovatieve economie, investeren in sleuteltechnologieën & digitalisering,
een veerkrachtige arbeidsmarkt, kennis & onderwijs, datavisie en een circulaire economie. De
uitvoering van het vastgestelde Actieplan Arbeidsmarkt wordt samen met de
arbeidsmarktregio’s en partners opgepakt. Kan het college ons meenemen in deze regionale
aanpak en concreet aangeven wat dit betekent / oplevert voor de gemeente Boekel?
Programma D: Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
- Betreft bladzijde 4, vraag 13 over: Drugs- en alcoholproblematiek minderjarigen. U antwoordt
hierop dat de problematiek wordt herkend door het college. Er zijn signalen vanuit het
Dorpsteam, onderwijs en de wijkagent over deze problematiek. Het college neemt deze
signalen mee bij de inkoopgesprekken met onder andere de GGD. Welke mogelijkheden ziet
het college , behalve het onderwerp onder de aandacht brengen bij de inkoopgesprekken met
oa de GGD, om zich dit op dit onderwerp te onderscheiden? Te denken valt aan preventie
dmv voorlichting?
Programma E: Sociaal domein
- Betreft bladzijde 4, vraag 15; ASD
Hoe verhoudt de toegekende tweede subsidie voor de ASD zich tot de verplicht adviserende
functie van de ASD en hoe verhoudt zich deze tot bv het zitting nemen van leden van de ASD
in een raadscommisie?
- Betreft bladzijde 4 vraag 16, nieuwe inkoopsystematiek Jeugdhulp. U antwoordt hierop, we
kunnen een deel van de zorgen wegnemen omdat de nieuwe systematiek anders in elkaar
steekt dan de huidige systematiek. Met behulp van de nieuwe inkoopsystematiek krijgen we
als gemeente maximale ruimte voor lokale invloed, zowel sturing op de inzet van jeugdhulp als
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ook de vrijheid te werken met lokale aanbieders (openhouse-constructie).
Andere verschillen zijn: inspanningsgerichte bekostiging voor licht (PxQ)
- taakbekostiging voor zwaar (PxQ, met bepaalde garanties voor de aanbieder
waardoor deze zekerheid heeft met een flexibele marge om in te spelen op de
vraag)
- toegang gaat werken in de driehoek (toegang, jeugdige en ouders en de aanbieder) maar
- toegang bepaalt uiteindelijk product, aanbieder, duur en volume (pxq)
- Dit zijn knoppen waarmee we als gemeente meer grip krijgen op jeugdhulp en de kosten
ervan. Kan het college aangeven wie met de toegang wordt bedoeld? Kan het college dan ook
aangeven of en hoe deze systematiek werkt bij de meer dan 50% verwijzingen die
rechtstreeks via huisartsen plaatsvinden?
Programma F: Volksgezondheid en milieu
- Betreft bladzijde 5 en 6, vraag 22: Duurzaamheid, transport schaarste elektriciteitsnetwerk. U
antwoordt hierop; ondertussen hebben wij informatie ontvangen over de transport schaarste
van Enexis. Hieruit blijkt dat kleinschalige initiatieven, zoals zon op dak van particulieren
woningen, doorgang kunnen vinden. Grootschalige initiatieven kunnen geen doorgang vinden.
Dit betekent dat vanaf begin oktober voor het station in Uden geen nieuwe offertes meer
kunnen worden uitgebracht door Enexis voor teruglevering grootverbruik (> 3*80A). Betekent
dit dat ook particuliere woningen bij het terugleveren (overcapaciteit) (mogelijk) last (kunnen
gaan) hebben van deze transport schaarste? Hoe en op welke wijze gaat het college de
inwoners van onze gemeente informeren over deze transport schaarste?
Fractie VVD Boekel - Venhorst
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GVB

leest haar reactie in 2e termijn voor.

In onzekere tijden neemt de behoefte aan zekerheid toe!
Gemeenschapsbelang bedankt het college voor hun reactie op de eerste termijn. Daar een
aantal vragen van ons afdoende zijn beantwoord danwel binnen afzienbare termijn aan de raad
worden voorgelegd, gaan we in tweede termijn in op onderwerpen die wat ons betreft relevant zijn.
Voor ons ligt een sluitende begroting. Daarvoor willen we het College complimenteren. Immers; dat was nog
niet zo vanzelfsprekend gezien de discussie over de herverdeling van het gemeentefonds en de mogelijke
gevolgen hiervan, welke, en daar zijn we ook reëel in, nog niet is beslecht. Over deze onzekerheid is nog geen
zekerheid te geven.
Krachtig lokaal bestuur
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel wil de zelfstandigheid van de gemeente Boekel behouden met een
krachtig lokaal bestuur omdat dit de mogelijkheid biedt om op Boekelse wijze invulling te geven aan de
gemeentelijke en de door het Rijk toebedeelde én de behoefte van onze betrokken inwoners.
Gemeenschapsbelang hecht belang van het verankeren van deze Boekelse werkwijze, deze is vanzelfsprekend
is voor veel oudgedienden in de organisatie, maar moet ook continue onder de aandacht zijn en blijven bij
nieuwe medewerkers en bestuurders. Met zekerheid kunnen we stellen dat in 2021 een nieuwe burgemeester
en griffier benoemd gaan worden. We hebben er het volste vertrouwen in dat we kandidaten benoemen die
passen bij de “Boekelse mentaliteit” en dat zij zich inzetten voor een bestuurskrachtige en zelfstandige
gemeente. Echter; dit gaat niet vanzelf en in dat opzicht hadden we verwacht dat College in programma A
hieraan aandacht zou schenken.
Onze vragen:
- Waarom heeft het College in dit programma geen aandacht besteed aan de
burgemeesterswisseling en griffierswisseling?
- Zijn de financiële gevolgen van de burgemeester wisseling en griffierwissel geborgd in
voorliggende begroting?
- Heeft de burgemeesterswisseling consequenties voor de ambities in programma A?
- In hoeverre wordt er regelmatig aandacht besteed aan de Boekelse werkwijze”? Wordt deze ook
binnen de organisatie getoetst of geëvalueerd?
- Via het VNG hebben wij inmiddels een handreiking ontvangen over de rol van de raad in de
benoemingsprocedure. Vanzelfsprekend heeft de gemeenteraad vanuit de
werkgeverscommissie een belangrijke rol bij het inwerken van de nieuwe griffier.
Gemeenschapsbelang wil dat de gemeenteraad ook nauw betrokken wordt bij het
inwerkprogramma van de nieuwe burgemeester. Wij horen graag van College en andere fracties
of zij deze opvatting ondersteunen.
De jeugd heeft de toekomst en daarvoor is op initiatief van de raad een werkgroep opgericht en is de
jeugdadviesgroep gestart om hen te stimuleren om mee te denken over de ontwikkelingen in onze gemeente.
Hiermee versterken we onze bestuurskracht. Om die reden vindt Gemeenschapsbelang dat de
jeugdadviesgroep opgenomen moet worden in Programma A Bestuur zodat deze bestaansrecht en
bestaanszekerheid geborgd wordt.
Vragen:
- Hoe kijkt het College hier tegen aan?
- Delen andere partijen deze opvatting
Bouwen naar behoefte, behoefte aan een integrale visie.
Gemeente Boekel heeft op basis van haar woonvisie een behoorlijke ambitie om voldoende woonmogelijkheden
te scheppen. Gemeenschapsbelang vindt het van essentieel belang om zowel inwoners van onze gemeente
een passende woonplek te bieden als ook mensen van buiten onze gemeente die zich in de gemeente Boekel
willen vestigen. Dat geldt ook voor ondernemers die zich binnen onze gemeente willen vestigen en daarvoor
een bedrijfskavel willen kopen.
Op het gebied van wonen zien we allerlei maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen.
Bouwplan de Burgt, Bouwplan de Voskuilen, Dorpsmantel, RvR kavels aan de dorpsrand en in buurtschappen,
uitbreiden van bedrijventerreinen in Venhorst en Boekel, ontwikkelplan
Landgoed Huize Padua, ruimtelijke ontwikkelingen op vrijkomende agrarische locaties en ambities op
het gebied van nieuwe Peeldorpjes in de regio.
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Ook binnen de kom zien we initiatieven bij burgers die in hun “tuin” woningen kunnen bouwen
wat in onze ogen beleidsmatig niet is afgehecht. Deze ontwikkelingen hebben naast de lokale
ruimtelijke impact ook invloed op woongenot en leefklimaat, gebiedsontsluitingen, aanleg en
onderhoud van nutsvoorzieningen en beschikbaarheid van welzijns-en zorgvoorzieningen.
Gemeenschapsbelang pleit dan ook voor een onderlinge en programma overstijgende
samenhang zodat beleidsmatig grip is op de gevolgen van deze ruimtelijke ontwikkelingen en ambities. Het doet
ons deugd dat het College in haar antwoord aangeeft dat in het kader van de aanstaande Omgevingswet de
gemeente vóór 1 januari 2024 één integrale omgevingsvisie moet vaststellen, waarin alle visies op de
beleidsterreinen van de fysieke leefomgeving samen komen.
In de begroting worden voor 2021 middelen vrij gemaakt om een start te maken met de ruimtelijke komplannen
en digitalisering van het omgevingsplan maar lezen we niets over de voorbereiding van deze Omgevingsvisie.
Onze vragen;
- Wanneer wil het College een aanvang maken met deze omgevingsvisie?
- Wanneer kunnen we hiertoe een roadmap verwachten?
- Zijn hiervoor in 2021 middelen opgenomen danwel verwacht het College dat dit nodig is?
Immers: onder PM worden ze ook niet genoemd
Wij vragen ook aandacht voor de herinvoering van de startersleningen in de gemeente Boekel. Op dit moment
is het moeilijk voor deze groep om de financiering rond te krijgen, terwijl wij ook hun de mogelijkheid willen
bieden om in onze gemeente te blijven wonen. Uit de beantwoording van de algemene beschouwing maken we
op dat het college de mogelijkheid van startersleningen serieus onderzoekt en nadenkt over de mogelijkheden.
- Wanneer komt het College met een voorstel hieromtrent?
- Kan het College nu al aangeven of het in de lijn der verwachting ligt om starterleningen te
verstrekken of is sprake van dusdanige financiële risico’s dat dit wordt ontraden? En in dat
geval; wat zijn de risico’s?
GVB geeft aan dat zij reeds een aantal maanden geleden het college heeft gevraagd om de mogelijkheden
van een starterslening te onderzoeken. Het onderzoek laat te lang op zich wachten en zij wil het college
een steuntje in de rug geven middels een motie.
GVB onderstreeept het belang van een starterslening, maar zij vraagt zich af of een motie het onderzoek van
het college gaat versnellen. Het college is reeds bezig met het onderzoek.

Welbevinden en gezondheid
We constateren dat Corona alle fracties bezig houdt. Veel vragen worden gesteld om zekerheid te geven over
de vele onzekerheden aangaande de sociale- maatschappelijke- economische en financiële impact. Omdat er
meer onzekerheden dan zekerheden zijn heeft Gemeenschapsbelang gevraagd om een impactanalyse uit te
voeren zodat er tijdig geanticipeerd kan worden. Gemeenschapsbelang wil voorstellen om het College
handelingsruimte te geven door hen werkkapitaal te verschaffen om snel te kunnen anticiperen op
noodzakelijke maatregelen. Dit werkkapitaal is gebaseerd op deze impactanalyse en kan éénmalig
worden onttrokken uit de Algemene Reserve. Graag vernemen we van het College en andere fracties
wat zij van dit voorstel vinden?
Uit de beantwoording van de algemene beschouwingen in 1e termijn leidt Gemeenschapsbelang af dat veel
zaken in de pijpleiding zitten in afwachting op besluitvorming van de raad. We kiezen er dan ook voor om onze
politieke standpunten op basis van voorgelegde raadsbesluiten in te brengen. Immers; we hebben onze zorgen
kenbaar gemaakt op punten als bomenonderhoud, bermonderhoud, onderhoud fietspaden etc en
veronderstellen dat het College deze ter harte neemt. Of de gereserveerde middelen in deze begroting
afdoende zijn, kunnen we pas dan inhoudelijke beoordelen. In ieder geval zijn we nu niet tevreden over de
huidige situatie en dient er wat ons betreft een kwaliteits- inhaal- slag te worden gemaakt. Wij vragen het
College dan ook om van het voorgestelde beleid geen “zesjes” beleid te maken. Is dit een terechte
verwachting?
Gemeenschapsbelang blijft zich zorgen maken over de relatie luchtkwaliteit en volksgezondheid en in huidige
situatie in relatie tot de ziektelast Corona. Over causaliteit is steeds meer bewijs Het feit dat er in Denemarken
bewijs is dat een groot aantal mensen besmet zijn met een gemuteerd coronavirus via nertsen, vinden we
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zorgelijk. Temeer omdat in de Nederlandse situatie dezelfde risico’s waren die nu nog steeds
worden gerelativeerd. Gemeenschapsbelang blijft zich verbazen over het feit dat de
rijksoverheid weinig lering trekt van de gevolgen van Q-koorts en wat de impact daarvan is op
bestaanszekerheid en welzijn van mensen. Wij verwachten dan ook, en daar zullen we ook
kritisch op zijn, dat via de beleidsnota’s van de GGD en ODBN activiteiten zijn opgenomen die
er toe bijdragen dat de luchtkwaliteit wordt verbeterd en het infectierisico zoönosen zoals
Corona en daarvan afgeleide mutanten worden aangepakt. In dit opzicht doen we een beroep op de
portefeuillehouders om hiervoor aandacht te vragen en er op toe te zien dat dit wordt geborgd. Kunt u
dit toezeggen?
Gemeenschapsbelang heeft de gebiedsaanpak De Elzen altijd gesteund en wil ook het krediet van 60.000 euro
welke in deze begroting is verdisconteerd, bekrachtigen. We gaan er van uit dat met dit krediet de inzet van
externen is gedekt en het daar bij blijft.
- Kan het College dit bevestigen?
Ook zien wij uit naar het voorstel van het College om gemeentebreed de geurgebiedsvisie opnieuw te herijken.
Wat ons betreft met inachtneming van aanbevelingen uit de Commissie Biesheuvel, het Schone luchtakkoord,
de in oktober gepubliceerde GGD – richtlijn Veehouderij en gezondheid. En daarnaast gebruik te maken van de
bestuurlijke bevoegdheden die de 21e tranche van de crisis en herstelwet biedt om in te grijpen in overbelaste
situaties waarbij ook gebruikt gemaakt wordt van de bevoegdheid om ook de 50% regel welke voortkomt uit de
Wvg, te schrappen. We willen in deze raad nogmaals benadrukken dat conform de genoemde GGD- richtlijn bij
een voorgrondbelasting van 5 OU een achtergrondbelasting van 10 OU hoort, welke nu in de geurgebiedsvisie
de Elzen niet is voorzien. Wat ons betreft wordt dit bij de herijking, herstelt.
Wanneer verwacht het College te komen met een herijkte geurgebiedsvisie?
Gemeenschapsbelang is geschrokken van de berichtgeving dat bestuurders van jeugdzorgaanbieders meer
verdienden dan de WNT norm. Als de uitkomsten uit het onderzoek Follow the Money en Brabantsdagblad
kloppen dan willen wij benadrukken dat we dit moreel en maatschappelijk verwerpelijk vinden. Tot op heden
heeft de gemeente Boekel de jeugdzorg kunnen voorzien binnen de middelen, maar het is niet aan burgers uit
te leggen dat er gekort moet worden op voorzieningen, danwel OZB verhoogt zou moeten worden om middelen
te genereren voor de jeugdzorg terwijl bestuurders meer verdienen dan de toegestane WNT- norm. Onze
vragen:
- Voor zover we weten is de WNT- norm een inkoopvoorwaarde? Klopt dat?
- Is hierop toezicht geregeld?
- Welke maatregelen worden genomen als dit wordt overschreden?
Tot zover,
Bij deze zou ik graag via de voorzitter het woord willen geven aan Sharon de Bruin voor het vervolg van
de tweede termijn van de algemene begroting 2021 namens Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel
Veilig op weg
Gemeenschapsbelang pleit voor een integraal verkeers- vervoersplan. Het College geeft, net als vorig jaar aan
geen behoefte te hebben aan een overkoepelend verkeers- vervoersplan. Toen vonden we dit een
onbevredigend antwoord en nu vinden we dat ook. Op dit moment zijn er binnen onze gemeente verschillende
ruimtelijke ontwikkelingen gaande danwel beoogd en wordt in onze ogen onvoldoende in samenhang gekeken
wat dit betekent voor de verkeersafwikkeling voor diverse typen verkeer. Gemeenschapsbelang is niet voor
niets kritisch geweest op afwaardering oost- west verbinding door het centrum van Boekel en wat dit betekent
voor andere straten waar dit verkeer naar toe gaat. Gemeenschapsbelang wil voorkomen dat deze
fragmentarisch aan de inwoners en raad wordt voorgelegd met de daarbij behorende kredietaanvraag zonder
vervolgens zicht te hebben op de effecten op andere locaties die we vervolgens moeten gaan oplossen. Enkele
voorbeelden;
Wat betekent het versterken van buurtschappen met RvR kavels voor de infrastructuur. Wat betekent de
ontwikkeling van landgoed Huize Padua voor het aantal verkeersbewegingen en waar moeten deze naar toe
worden gestuurd? Wat is de beoogde ontwikkeling van Boekels Ven? Wat voor gevolgen heeft een grote
nieuwe huisvestinglocatie arbeidsmigranten?
Kortom: hoeveel verkeersbewegingen ontstaan er in een gebied. Hoe zit het met fietsers, wandelaars, vrachten landbouwverkeer, bereikbaarheid hulpdiensten en toegankelijkheid openbaar vervoer? Kan een ruimtelijke
ontwikkeling wel vergund worden als de verantwoorde verkeersontsluiting niet voorzien kan worden? En wie is
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verantwoordelijk voor de kosten van een verkeersontsluiting. In onze ogen is als gevolg van de
Randweg en ruimtelijke ontwikkelingen de gemeente Boekel toe aan een masterplan inclusief
de kaders voor de kwaliteit van de wegen en fietspaden met daarbij behorende financiële
planning. In onze ogen is de aanpak nu fragmentarisch en reactief.
Wij horen graag van het College en andere fracties hoe zij hier tegen aan kijken.
Communicatie en digitale dienstverlening
Gemeenschapsbelang vindt dat de gemeente laagdrempelig moet zijn voor haar inwoners. Dit betekent dat
naast een goede dienstverlening aan het “loket” op het gemeentehuis ook de digitale toegankelijkheid en
informatievoorziening logisch en op begrijpelijke wijze te vinden moet zijn. Wij vinden dat bij deze ontwikkeling
inwoners actief betrokken moeten worden. Gemeenschapsbelang is tevreden met het antwoord om een
ervaringsonderzoek uit te voeren rondom de digitale dienstverlening. We willen nogmaals benadrukken om
hierbij ook maatschappelijke geledingen, jeugdadviesraad maar ook laaggeletterden en allochtonen te
betrekken. Daarnaast kunnen ambtenaren ook aangeven voor welke vragen zij alsnog door burgers benaderd
worden die wellicht ook opgelost kunnen worden door goede digitale informatievoorziening.
GVB reageert naar CDA, die graag ziet dat raadsvergadering via een livestream te volgen zijn, dat zij
communicatie met burgers van groot belang vindt. Een bedrag van €80.000,- voor het livestreamen van enkel
de raadsvergaderingen is erg hoog en zet dit bedrag graag breder in voor de burgers.
Duurzaamheidsstrategie.
Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel wil actief aan de slag met de aanpak om CO2- uitstoot te reduceren.
Dit is van belang voor nu maar juist ook voor de toekomstige generaties zodat zij ook kunnen genieten, leven en
wonen in een gezonde duurzame omgeving. Er moet voldoende aandacht zijn voor het behoud van de natuur
en de balans met hernieuwbare energie. Daarvoor wordt nu ook het duurzaamheidsplan voor onze gemeente
verder uitgewerkt. Het budget voor het plan is al vastgesteld maar de verwachting is dat de uitvoering van het
duurzaamheidsplan in de uitvoering van alle programma’s zoals nu opgesomd in de begroting raakvlakken zal
hebben. Wij vinden dat de uitvoering in de komende middellange termijn een hoge prioriteit moe krijgen. Het
verbaast ons dat de duurzaamheidsstrategie nu nog onvoldoende zichtbaar is in de begroting, in de
beantwoording van de algemene beschouwing heeft het college aangegeven dat ook in de begroting van 2022
niet alle kosten verwerkt zullen zijn. Wij verwachten dat ten minsten alle plannen opgenomen zullen worden in
de verschillende programma’s. Wij hebben in de ontwikkelingen van de plannen ook vastgesteld dat wij in onze
gemeente hoge prioriteit willen geven het isoleren van gebouwen in onze gemeente onder het motto, dat wat je
niet aan energie verbruikt hoef je ook niet op te wekken.
- Kan het college instemmen met de integrale verwerking van de duurzaamheidsplannen in de
algemene begroting van 2022?
- Gemeenschapsbelang pleit ervoor om het isoleren van gebouwen zoals woningen en
gemeenschappelijke accommodaties een hoge prioriteit te geven. Naar aanleiding van de laatste
raadsvergadering hebben we geconstateerd dat hiervoor binnen de raad draagvlak is.
Gemeenschapsbelang is zelfs bereid om hierin te investeren en middelen vrij te maken en ziet
graag dat het College dit een uitvoeringspunt meeneemt in het duurzaamheidsplan. Is het
college hiertoe bereid en hoe kijken de andere fracties hier tegen aan?

GVB reageert naar CDA dat zij het van groot belang vindt om te investeren in duurzaamheid, met
name in de bebouwde omgeving voor alle burgers.
Op naar de toekomst
Wij van Gemeenschapsbelang concluderen dat er veel plannen in ontwikkeling en uitvoering zijn,
ontwikkelingen die bijdragen aan het welbevinden, leefbaarheid en-, veiligheid van onze dorpen, dit
ondersteunen wij dan ook. Toch willen wij naast alle ontwikkelingen die gaande zijn juist ook een blik in de
verdere toekomst werpen omdat wij zien dat er een aantal verschuivingen zijn die grote impact kunnen hebben
in de uitvoering van onze taken als gemeente om goed te kunnen blijven voorzien in de behoefte van onze
inwoners. Denk hierbij aan de impact van de corona crisis, de uitwerking naar een klimaat neutrale toekomst en
verschuivingen in de verantwoordelijkheden en bijdragen van het rijk. Gemeenschapsbelang is bereid om
keuzes te maken in de middelen die beschikbaar zijn om ook in de toekomst te blijven voldoen aan de opdracht
van het rijk en te voorzien in een optimaal woon- en leefklimaat voor onze inwoners. Wij maken die keuzes
graag op basis van een lange termijnvisie.
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Het college refereert continue aan de strategische visie tot 2030 mbt de ambities op lange
termijn en wij denken dat juist nu die strategische visie door alle ontwikkelingen herijkt en
herzien moet worden tot 2035.
GVB kan zich aansluiten bij CDA om een bredere visie te zien waarin het buitengebied wordt
meegenomen.
-

Wij stellen voor om gezien de ontwikkelingen in de organisatie en de samenleving in 2021 van
start te gaan met de herijking van de strategische visie die nu loopt tot 2030. Voor de
ontwikkeling van de strategische visie is participatie van de inwoners vereist zoals ook in de
vorige versies is gebeurd waarbij we ook weer extra kansen zien om betrokken inwoners te
enthousiasmeren voor de lokale bestuurskracht. Is het college bereidt om dit te overwegen en
hier mee in te stemmen?

Hiermee willen wij van Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel de tweede termijn van de begroting 2021
afsluiten, wij zien de antwoorden van het college graag tegemoet evenals de reacties van de andere fracties
over een aantal van onze voorstellen.
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Reactie DOP in 2e termijn:
DOP

geeft aan dat veel vragen reeds door collega fracties zijn gesteld. DOP bedankt het college
voor de beantwoording. DOP deelt de zorgen van de VNG dat er steeds meer taken aan
lokale overheden worden toebedeeld en dat gemeenten steeds minder middelen hebben.
DOP vraagt of het college deze zorgen deelt en zij vraagt hoe de verdeelsleutel van de
middelen vanuit het rijk naar de gemeenten wordt samen gesteld. De noodscenario’s van de
coronacrisis dienen in kaart te worden gebracht, waarbij de financiële gevolgen, voor zover
mogelijk, worden meegenomen. DOP constateert dat het maatschappelijk draagvlak bij
burgers, bij o.a. informatieavonden vanuit de gemeente, niet hoog is. Er is reeds een begin
gemaakt om de jeugd meer te betrekken bij de gemeente d.m.v. een jeugdadviesraad. Door
corona is de voortgang gestagneerd. DOP pleit ervoor om de jeugd meer integraal te
betrekken en op te nemen in de begroting. Zoals ook door andere fracties verwoord vraagt zij
het college met klem om als raad meer aan de voorkant te worden betrokken bij de
strategiebepaling. In het verleden is een werkgroep opgericht waar geen vervolg meer aan is
gegeven, maar zij pleit ervoor dat deze werkgroep weer beleidsnotities gaat bekijken, zodat de
kaders kunnen worden bepaald. Verder is DOP verheugd dat het college positief is t.a.v. de
duurzaamheid die Ecodorp doorvoert. DOP benadrukt nogmaals dat er geld geoormerkt dient
te worden in de begroting voor de gevolgen van de coronacrisis, zodat er een werkkapitaal
beschikbaar is, van waaruit meteen kan worden gehandeld. Er is hard gewerkt aan het
gebruiksvriendelijk maken van de website, waarbij de Boekelse burgers zijn geraadpleegd.
Aan de website zou echter nog een link kunnen worden toegevoegd bij een hulpvraag, waar
burgers op kunnen klikken en waar vervolgens ambtenaren contact opnemen met de burger.
Voor burgers is er vaak een hoge drempel om hulp te vragen en aan de balie is de privacy niet
altijd gewaarborgd. Zij constateert dat de begroting, na vaststelling, in het Boekels Weekblad
wordt gepubliceerd. Waarom wordt de begroting niet, voor vaststelling, gepubliceerd, zodat
burgers de plannen kunnen inzien en reageren? Zoals DOP al eerder heeft aangegeven, zet
zij grote vraagtekens bij de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Zuidwand. Nu de
ontwikkeling langer gaat duren zullen de kosten nog hoger uitvallen. Zij vraagt of het college
zicht heeft op de kosten van de ontwikkeling van de Zuidwand. DOP sluit zich aan bij GVB dat
men zoveel mogelijk probeert te bezuinigen in de jeudzorg, terwijl andere groepen juist veel
geld verdienen met deze zorg. Zij vraagt of de gemeente hier invloed op kan uitoefenen. DOP
is verheugd dat er een regisseur armoede is aangesteld en dat Stichting Leergeld veel laptops
heeft uitgedeeld aan kinderen die online les volgen. Zij vraagt of deze gezinnen extra worden
begeleid, omdat er vaak meer aan de hand is. Zij vraagt waarom er nu wel een vergoeding is
toegekend aan de leden van de Adviesraad Sociaal Domein, zodat er een volgende keer
sneller een vergoeding kan worden toegekend.

Vz
Vz

schorst de vergadering om 17.40 uur.
heropent de vergadering om 19.00 uur.

Beantwoording college in tweede termijn
Burg.
Strategische visie
De burgemeester geeft aan dat de strategische visie moet worden herzien. De zelfstandigheid van de
gemeente is hierbij geen doel op zich, maar het doel is om de burgers van de gemeente zo goed
mogelijk te bedienen. Het voorzieningenniveau en de dienstverlening moeten op orde zijn en het
moet financieel haalbaar en betaalbaar zijn. De raad dient hierin goed onderbouwde keuzes te
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maken. Bij elke te maken keuze dient men aan te geven wat men zelf wil bereiken voor de Boekelse
burgers. Inwoners zijn betrokken en de Boekelse jeugd is gevraagd om hun inbreng voor de
profielschets van de nieuwe burgemeester. De fracties hebben de binding met de burgers en in 2021
wordt er weer een cursus gemeentepolitiek georganiseerd. Hij benadrukt het belang voor de burgers
dat zij iets te kiezen hebben.
Financiën
De burgemeester geeft aan dat er een gedegen financieel beleid wordt gevoerd, waardoor het nog
nooit nodig is geweest om middelen uit de algemene reserve te nemen.
Wethouder Tielemans
Starterslening
De starterslening wordt ambtelijk onderzocht. Zodra deze in het college is besproken, wordt deze ook
aan de raad voorgelegd, omdat er mogelijk financiële consequenties zijn. Naar verwachting zal een
raadsvoorstel in het voorjaar van 2020 aan de raad worden voorgelegd en hij acht een motie niet
nodig.
Omgevingsvisie
In de omgevingsvisie worden bepaalde onderdelen meer integraal bekeken. De kommen worden
opnieuw aan de orde gesteld.
Bedrijventerreinen
In Boekel wordt de Dorpsmantel verder uitgewerkt en met name de Lage Raam zal verder worden
uitgewerkt als bedrijventerrein en De Daandelendennen in Venhorst. In het voorjaar van 2021 zal een
voorstel m.b.t. De Daandelendennen aan de raad worden gelegd.
Infrastructuur
Het is belangrijk dat de N605 een goede aansluiting krijgt naar Uden, zodat auto’s snel naar de A50
kunnen. De wethouder geeft aan dat hij de aansluiting heeft besproken met de wethouder in Uden en
hij heeft het in het regionaal overleg onder de aandacht gebracht.
Bomenbeleidsplan en bermen
De raad heeft aangegeven dat zij een beleidsplan wil, anderzijds heeft de raad aangegeven dat zij
een 6 voor het uitwerkingsniveau voldoende vindt. Op dit moment heeft een nieuw beleidsplan dan
ook geen toegevoegde waarde.
Integraal verkeer en vervoersplan
Bij het onderzoek naar de oost-west verkeersstromen is voldoende helicopter view. Er wordt niet
alleen gekeken naar de verbinding van oost naar west, maar ook naar de mobiliteit, de kwaliteit en de
verkeersveiligheid van de wegen.
Sport
De werkgroep van de raad heeft aangegeven te willen wachten met de vervangingsinvesteringen,
omdat andere zaken prioriteit hebben. Het is aan de raad om een keuze te maken in de voortgang.
Arbeidsmarkt
Binnenkort worden de nieuwe cijfers bekend gemaakt m.b.t. werkloosheid en andere werk
gerelateerde cijfers.
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 Wethouder Tielemans zegt toe een memo aan de raad te doen toekomen met een lijst van
innovatieve projecten op het gebied van werkloosheid.
Wethouder Tielemans bevestigt naar DOP, die vraagt of alle werkzaamheden binnen de begroting
passen, dat alle genoemde zaken in de begroting passen
Wethouder Willems
Jeugdzorg
Den Bosch is centrumgemeente voor de uitvoering van de jeugdzorg met een onafhankelijke
inkooporganisatie Rios. Voor de inkoop van diensten moet er voldaan worden aan wet- en
regelgeving volgens de WNT norm. De omzet van de zorgaanbieders wordt getoetst en zij moeten
hun jaarrekening naar het Rios sturen. Indien de omzet hoger is als €200.000,-, of bij andere
bijzonderheden, wordt de jaarrekening getoetst door een onafhankelijk bureau, zodat de gemeente
een onafhankelijk advies krijgt. Bij een overschrijding van het contract wordt in eerste instantie het
gesprek aangegaan en in het uiterste geval wordt het contract ontbonden.
De uitvoering van de jeugdzorg ligt in Boekel bij het Dorpsteam. Bij een zorgaanvraag zijn de ouders
en het kind, de zorgaanbieder en het dorpsteam aanwezig.
Huisartsen kunnen ook kinderen doorsturen naar een zorgaanbieder. Huisartsen sturen echter weinig
kinderen door naar de dure LTA (Landelijke Transitie Arrangement ) zorg, waar andere gemeenten
meer gebruik van maken. Boekel heeft de kosten van jeugdzorg onder controle.
De wethouder wil graag de raad meer informeren over de lokale stand van zaken, welke zorg er in
Boekel wordt geleverd, hoeveel jeugdigen er gebruik van maken en de daarmee gemoeide
geldstromen, tijdens een themabijeenkomst.
Om de zorg vanaf 2022 op een andere manier te kunnen inkopen, is voorbereiding in 2020 en 2021
nodig en hier kan de raad ook bij worden betrokken.
Adviesraad Sociaal Domein
Er is een 2e subsidie toegekend voor hun verplichte adviestaak. Dit is een wettelijke taak die
opgenomen is in het Wmo beleid en Jeugdzorg. Inmiddels is er een doorstart gemaakt met enkele
leden van de ASD. De ASD probeert mensen met praktijkervaring te benaderen voor uitbreiding van
de adviesraad. De ASD bestaat inmiddels uit 6 personen. Het blijft lastig om mensen te vinden voor
de adviesraad en mogelijk kunnen mensen sneller gevonden worden middels de subsidie.
Stichting Leergeld
Om in aanmerking te komen voor gelden van Stichting Leergeld, dient men inzage in de financiën te
geven. De stichting kijkt ook naar andere signalen binnen het gezin en deze worden naar de goede
instanties geleid.
Drugs en alcohol
Al sinds jaren wordt er voorlichting gegeven op basisscholen. De praktijk wees echter uit dat de
voorlichting de jeugdigen nieuwsgierig maakte om drugs en alcohol uit te proberen. De
voorlichtingsavonden zijn verlegd naar het thema “groepsdruk”. In 2020/2021 wil men een
preventieplan klaar hebben, waar ook armoedebestrijding en opvoedondersteuning in wordt
meegenomen en eventuele anders tips van burgers.
Onderzoek luchtkwaliteit in relatie tot Covid-19
Op 26 november a.s. vindt er een bestuursvergadering plaats van de GGD Hart voor Brabant. Er
wordt een factsheet en een raadsinformatiebrief opgesteld waarin de stand van zaken van de
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luchtkwaliteit en het onderzoek wordt weergegeven. Na goedkeuring door het
algemeen bestuur wordt de factsheet met de raadinformatiebrief onder de
gemeenteraden verspreid. Daarnaast wil men een webinar organiseren m.b.t. het
onderwerp. Het onderzoek wordt opgezet door RIVM, in opdracht van het ministerie
LNV, VWS en INW. De wethouder ziet graag uitkomsten die in een beleidsplan
opgenomen kunnen worden en geen uitkomsten die voor velerlei uitleg vatbaar zijn.
Wethouder Buijsse
Transportschaarste
Er is een onderscheid in het belang van de gemeente en het belang van de inwoners. De capaciteit
van het energienetwerk is veel te klein, waardoor er niet veel energie kan worden opgeslagen. Op
korte termijn zullen er verbeteringen in de koppelingen worden gedaan, waardoor particulieren weer
stroom kunnen afvoeren naar het net en zij geen inkomsten meer mislopen. Enexis is primair
verantwoordelijk voor de communicatie naar de inwoners. De gemeente heeft de RES taak om voor
2030 een emissiereductie van 50% te realiseren. Tevens is er met Enexis een grote lobby gaande om
meer capaciteit te genereren. In Brabant zullen er 1 of 2 hoogspanningsstations bij moeten komen,
wat bestemmingsplantechnisch nog wel 8 jaar kan duren. Voor particulieren met een aansluiting
worden de problemen opgelost, alsmede worden nieuwe aansluitingen tot 200 zonnepanelen
aangesloten, maar grootschalige projecten worden niet meer gehonoreerd.
Duurzaamheidsplan
De gemeenteraad is middels een informatiebijeenkomst bijgepraat en er zal een voorstel aan de raad
worden voorgelegd. Aanvankelijk zou het voorstel in december aan de raad worden voorgelegd, maar
door corona hebben er geen gesprekken met burgers kunnen plaatsvinden en zal een voorstel 1
cyclus later aan de raad worden voorgelegd. Als gevolg van de motie, die de raad eind 2019 heeft
ingediend, heeft het college bij de VNG gepleit voor een woonlastenneutraliteit, waardoor de
gemeente niet verantwoordelijk is voor de uitvoeringskosten. Wethouder Buijsse raadt het af om geld
beschikbaar te stellen, omdat het Rijk dan veronderstelt dat gemeenten zelf de
duurzaamheidsmaatregelen kunnen financieren. De wethouder stelt voor om van de €200.000,- die
de raad eind 2019 heeft gevoteerd voor duurzaamheid, de resterende €100.000,- te reserveren voor
de uitvoering van de huidige werkzaamheden en voor 2021. Maatregelen als gevolg van de RES
dienen door het Rijk te worden bekostigd. Vanaf 2022 zullen er door het rijk weer middelen
beschikbaar worden gesteld. Burgers kunnen reeds gebruik maken van subsidie via de overheid. De
wethouder hoort de onderliggende boodschap van de motie, maar hij vindt de motie te sterk.
geformuleerd. Hij wil graag hierop terugkomen in het duurzaamheidsplan wat in de raad van april aan
de raad zal worden voorgelegd.
Werkgroep Buitengebied
Het college is voornemens om de omgevingsvisie in de periode 2020-2023 te herijken. De
meegegeven kaders door de raad zijn doordacht, uitvoerbaar en procesmatig werken deze goed.
Vz

reageert op het voorstel, om het college werkkapitaal te geven om coronagerelateerde zaken te
bekostigen, dat deze middelen niet nodig zijn. De GGD kosten worden vanuit het Rijk via de
GGD vergoed, de Veiligheidsregio wordt eveneens door het Rijk via de Veiligheidsregio
vergoed. De wettelijk maatregelen, in de vorm van steunpakketten, worden vanuit het Rijk
gefinancierd. Het college heeft wel gekeken naar het vastgoed en de daarbij behorende
huurpenningen. De raad wordt hiervan middels de reguliere procedures, zoals de
bestuursrapportage en de voorjaarsnota van op de hoogte gebracht. De VVD vraagt of je als lid
van de adviesraad sociaal domein ook burgerlid kunt zijn. De vz antwoordt dat het mogelijk is
om het zodanig te beargumenteren dat het mogelijk is. Het is echter de vraag of we dit in
Boekel moeten willen. Het is van belang om hier samen over te discussiëren. Het Presidium is
in eerste instantie een goede gelegenheid. De vz benadrukt nogmaals dat motie 1 niet aan de
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orde is, omdat het college dit reeds wil uitvoeren en motie 2 is evenmin aan de orde,
omdat het college dit onderdeel wil laten zijn van het voorstel wat zij in april aan de
raad wil voorleggen.
CDA verzoekt om een schorsing.
Vz schorst om 20.05 uur de vergadering.
Vz hervat om 20.20 uur de vergadering.
CDA complimenteert het college dat zij aan de slag gaat met de starterslening en daarom wil zij, met
instemming van VVD en DOP, de motie niet in stemming brengen. Zij benadrukt echter
nogmaals de urgentie, omdat zij steeds vaker signalen ontvangt dat starters in Boekel de
financiering niet rond krijgen in tegenstelling tot omliggende gemeenten. Zij ziet graag dat een
raadsvoorstel in maart aan de raad wordt voorgelegd.
De problemen bij de energienetbeheerder zijn bekend en deze hebben niet de aandacht
gekregen die ze verdienen. De beheerder is bereid om een toelichting te geven en wellicht kan
dit tijdens een themabijeenkomst. CDA ziet graag dat er uitvoering wordt gegeven aan de motie
voor een duurzaamheidsfonds ter ondersteuning van het verenigingsleven. Het fonds kan
gezien worden als een voorschot op de visie die nog gaat komen en zij hoopt dat de andere
fracties bij de motie aansluiten.
In de aanloop naar de besluitvorming van de ruimte voor ruimte deal in het buitengebied, en de
problematiek, verzoekt CDA om een informatiebijeenkomst.
GVB kan zich vinden in het bespreken van integriteit in het Presidium. Het college acht een
impactanalyse niet nodig, omdat dit al voorzien is en er komen middelen vanuit het rijk. Zij wil
echter voorkomen, dat onvoorziene taken niet opgepakt kunnen worden door bureaucratie. Zij
roept het college op, in geval van onvoorziene gevolgen a.g.v. de corona, snel contact op te
nemen met de raad, zodat er snel gehandeld kan worden.
Vz stelt voor om een vast agendapunt in Bestuur en Leven te maken inzake coronagerelateerde
zaken.
GVB kan zich vinden in het uitgeven van de resterende € 100.000,- voor het uitvoeren van de
werkzaamheden van het duurzaamheidsplan. Zij kan echter niet meegaan in de motie van CDA
en DOP om alleen verenigingen een duurzaamheidssubsidie te verschaffen en burgers niet.
Bovendien is de financiering vanuit de algemene reserve nergens op gebaseerd en een
einddatum ontbreekt. Zij vraagt het college of het mogelijk is om jaarlijks €10.000,- uit de
algemene reserve te halen en zij vraagt CDA en DOP, indien het niet mogelijk is, hoe zij voor
dekking gaan zorgen. Grootschalige energieopwekking, zoals zonneweides, worden voorlopig
niet toegelaten en bovendien vindt GVB het hypocriet dat het over zonneweides gaat en niet
over commerciële daken. GVB geeft aan dat zij geen tegenstander is van een
duurzaamheidsfonds, maar het doel zou een oplossing voor het duurzaamheidsprobleem
moeten zijn. Zij is voorstander van isolatie, omdat daar het snelst een resultaat mee wordt
behaald. Met betrekking tot het herijken van de omgevingsvisie, ziet zij allerlei ontwikkelingen
en zou zij de omgevingsvisie en structuurvisie integraal willen bekijken. Dit zou tegelijkertijd
kunnen met de informatiebijeenkomst van de ruimte voor ruimte deal. GVB is verheugd dat er
actief wordt gewerkt aan het onderzoek naar de luchtkwaliteit en zij wil graag worden
geïnformeerd over de onderzoeksvraag. GVB is verbaasd dat t.a.v. de inkoop van het sociaal
domein WNT is geborgd bij Wmo, maar niet bij jeugdzorg. Zij vraagt hoe Rios, de
inkooporganisatie, haar rol goed kan uitvoeren. De motie inzake startersleningen is een vraag
naar de bekende weg en wacht het voorstel van het college af. De wethouder wijst de raad,
m.b.t. het bomen- en bermbeleid, op de gekozen zesjes kwaliteit, maar we kunnen onze ogen
niet sluiten voor de nu heersende ontevredenheid. Zij verzoekt het college te onderzoeken wat
er moet gebeuren en indien er middelen voor nodig zijn, ziet zij graag een voorstel terug in de
raad.
Twee jaar geleden heeft de raad besloten om een jeugdadviesraad in het leven te roepen. Een
delegatie van de raad heeft het opgepakt en de jeugdadviesraad is een succes gebleken. Zij
roept de ambtenaren op om de jeugd bij de lopende zaken te betrekken.
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 Burg zegt toe dat in de voorjaarsnota de jeugdadviesraad wordt opgenomen. Het is aan het college
om hierin de juiste werkwijze te hanteren.
DOP reageert dat de burgemeester heeft aangegeven dat we elkaar, in geval van vragen of
problemen, weten te vinden, maar DOP benadrukt dat veel burgers hier niet van op de hoogte
zijn. DOP vraagt de burgemeester om te communiceren in de krant over hulpaanvragen.
VVD sluit zich aan bij GVB m.b.t. de motie inzake het duurzaamheidsfonds. Zij kan inhoudelijk niet
instemmen, maar het is ook niet mogelijk om jaarlijks middelen uit de algemene reserve te
onttrekken.
CDA betreurt het dat GVB en VVD niet aansluiten bij de motie inzake het duurzaamheidsfonds. Het
is een stap naar duurzaamheid. We moeten denken in mogelijkheden en niet in
onmogelijkheden.
GVB hoort graag hoe CDA het voorstel financieel gaat dekken?
DOP stelt voor om 0.3 fte van de wethouder te schrappen, zodat het voor de komende 5 jaar is
gedekt.
Vz brengt de motie inzake het duurzaamheidsfonds in stemming en hij constateert dat CDA voor
stemt, VVD stemt tegen, GVB stemt tegen met stemverklaring dat het financieel niet
verantwoord is en DOP stemt voor. De motie is aanvaard met 9 stemmen voor en 5 stemmen
tegen.
Vz brengt het raadsvoorstel in stemming en hij concludeert dat raad unaniem instemt. DOP
benadrukt in een stemverklaring haar bezorgdheid over wat er op Boekel afkomt in relatie tot de
beschikbare financiële middelen.
7. Sluiting
De vz sluit de vergadering om 20.50 uur.
De notulen zijn aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel
gehouden op 25 februari 2021.
De griffier

De voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos

Toezeggingen
Datum
1.
Raad 28-6-2018

2.

Raad 13-12-2018

Toezegging
Wethouder Willems zegt toe, 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.

Raadsvergadering 11 november 2020 / 24

Voortgang

3.

Raad 28-2-2019

4.

Raad 5-3-2020

5.

Raad 8-10-2020

6.

Raad 11-11-2020

7.

Raad 11-11-2020

Wethouder Buijsse zegt toe uit te zoeken hoeveel
veehouderijen in Boekel in overtreding zijn.
Wethouder Tielemans zegt toe de toetsing van de
grondaankopen, voor De Burgt, aan de risico en
beheersmaatregelen inzichtelijk te maken.
Wethouder Buijsse zegt toe de raad middels een
memo te informeren naar aanleiding van het
gesprek met vliegbasis Volkel inzake eventuele
risico’s voor locatie Biesthoek n.a.v.
gebiedsontwikkeling De Elzen.
Wethouder Tielemans zegt toe een memo aan de
raad te doen toekomen met een lijst van
innovatieve projecten op het gebied van
werkloosheid.
Burg zegt toe dat in de voorjaarsnota de
jeugdadviesraad wordt opgenomen.
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