Advieslijst van de commissie Bestuur en Leven d.d. 27 maart 2019
20.00 uur – 20.40 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

Mevrouw M.A.T. van den Broek (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
Mevrouw G.W.M. van Mensvoort-Penninx (CDA),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert- van den Ven (GVB),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB),
De heer J.J.M. van Lanen (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer M.G.W. Kanters (DOP),
Mevrouw N. Dijcks-Mijland (VVD),
De heer F.H.A. Koolen (VVD),
De heer T. Rovers (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. Raadsvoorstel
inzake
vervolgstappen
ontwikkeling
Gezondheidsplein
Boekel.
5. Mededelingen,
ingekomen stukken
en memo’s.

6. Vaststelling

De agenda wordt conform concept vastgesteld.

De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.

DOP is verheugd te lezen in memo 2019/13 dat het college heeft ingestemd met
het “Plan van aanpak Dementie Vriendelijk Boekel”. Eerder heeft DOP getracht
middels een motie Boekel “dementievriendelijk” te maken, maar de motie haalde
destijds geen meerderheid. Zij is verheugd met het STORM project, zoals
toegelicht in memo 2019/14 en zij heeft eveneens haar zorgen t.a.v. de financiële
ontwikkelingen Wmo zoals benoemd in memo 2019/10.
VVD vraagt m.b.t. memo 2019/14 inzake STORM-project regio Noordoost
Brabant of er een koppeling kan worden gemaakt met de regio Zuidoost Brabant.
Veel kinderen uit Boekel gaan naar het voortgezet onderwijs in Gemert en
Gemert valt in de regio Zuidoost Brabant.
Wethouder Willems reageert dat Boekelse leerlingen, die naar het voortgezet
onderwijs gaan in Gemert, reeds betrokken zijn in het STORM project, omdat
regio Zuidoost Brabant reeds deelneemt aan dit project.
VVD vraagt hoe de Boekelse situatie wordt gemonitord, indien leerlingen in
verschillende gemeenten naar school gaan.
Wethouder Willems antwoordt dat er aandacht is voor de Boekelse jeugd in
Gemert.
CDA vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de voortgang van de Adviesraad
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advieslijst
vergadering 19
februari 2019.
7. Rondvraag

Sociaal Domein.
Wethouder Willems reageert dat de gemeente verder gaat met de overgebleven
leden en de gemeente ondersteunt de ASD waar het mogelijk is. Het is aan de
ASD om al dan niet bestuursleden te werven.
De concept advieslijst wordt conform concept vastgesteld.
Er is niemand met een vraag.

Toezeggingen
Commissie Toezeggingen
B&L
1 19-06-2018 Wethouder Willems zegt toe, m.b.t. de rondvraag,
de vraag bij het college uit te zetten, om
verenigingen, die niet zijn aangesloten bij een
Bond, te informeren bij de AVG.
2 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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Voortgang

