Advieslijst van de commissie Wonen en Werken d.d. 19 juni
2019 20.00 uur – 20.35 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 T. Rooijackers (CDA),
Mevrouw N. Verhagen (CDA),
De heer L.A van den Hoogen (GVB),
De heer J.C.M. Oomen (GVB),
De heer J.M.M. van Lanen (DOP),
De heer H.A.B. Bullens (DOP),
De heer M. Kanters (DOP),
De heer F.H.A. Koolen 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
De vz opent de vergadering.
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.

3. Spreekrecht voor
burgers
4. Raadsvoorstel inzake
veilige schoolroutes.
5. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.

Niemand heeft zich aangemeld voor het spreekrecht voor burgers.

De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.
DOP heeft memo 2019/26 inzake registratie meldingen (klachten) 2016 t/m
2018 geagendeerd. Het aantal meldingen vertoont geen afwijkend beeld, maar
zij constateert verschuivingen bij de posten “overig”. Zij vraagt of dit het gevolg
is van een andere manier van melden of is dit het gevolg van een andere
manier van registreren.
Wethouder Tielemans reageert dat het mogelijk komt doordat een andere
persoon in 2018 de meldingen heeft geregistreerd als in 2017. De meest
opvallende verschuivingen zijn te vinden bij de post “groen overig” en de post
“overig overig”. De post “groen overig” betreft 39 meldingen in Boekel en 10
meldingen in Venhorst, waarbij de meldingen gaan over plantsoenen en
bladafval in met name Boekel. De post “overig overig” betreffen 31 meldingen
in Boekel en 5 meldingen in Venhorst, die vooral de openbare ruimte en
overlast betreffen.
6. Vaststelling advieslijst De advieslijst wordt conform concept vastgesteld.
commissie Wonen en
Werken 15 mei 2019.
7 . Rondvraag.
De heer Koolen vraagt of de wethouder de gevolgen kan aangeven inzake de
recente uitspraak van de Raad van State over de Pragmatische Aanpak
Stikstof.
Wethouder Buijsse antwoordt dat het toetsingskader PAS is onderuitgehaald
door de Raad van State. Dit heeft impact op ontwikkelingen met een
stikstofcomponent, die vooral de landbouw, industrie en mobiliteit betreffen.
Dit heeft ook gevolgen voor 21 lopende aanvragen in Boekel en op de
vitalisering van het buitengebied.
 De wethouder zegt toe voor de zomer een memo aan de raad te
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verspreiden over de stand van zaken van de vitalisering van het
buitengebied.
De heer Oomen vraagt of er voldoende waterpunten worden aangebracht bij
de groenvoorziening van het Kindpark, zodat het groen kan worden verzorgd
in de zomer als de scholen gesloten zijn.
Wethouder Tielemans reageert dat het groen volgens een programma wordt
verzorgd. De gemeente is verantwoordelijk voor het groen in openbaar gebied
en de scholen zijn verantwoordelijk voor het groen op de scholen.
De heer Van den Hoogen vraagt wanneer de raad een raadsvoorstel inzake
het bestemmingsplan Voskuilen kan verwachten.
Wethouder Tielemans antwoordt dat ambtelijk het raadsvoorstel wordt
voorbereid.
De heer Kanters vraagt of de uitspraak van de Raad van State inzake de
pragmatische aanpak stikstof gevolgen heeft voor de randweg.
Wethouder Buijsse antwoordt dat de uitspraak enkel gevolgen heeft voor
nieuwe vergunningaanvragen. Aanvragen voor de randweg zijn reeds
verleend.
De heer Van Lanen verzoekt de verkeersdeskundige, die de veilige
schoolroutes heeft behandeld, door de Bergstraat te fietsen, omdat de
verkeersveiligheid te wensen overlaat.
Wethouder Tielemans reageert dat, mede door de drukte in de Bergstraat,
alternatieve routes zijn bedacht om de scholen veilig te bereiken.
De heer Rooijackers vraagt of de RES wordt uitgesteld, nu het klimaatakkoord
is uitgesteld.
De heer Buijsse reageert dat de werkgroep RES onverminderd doorgaat met
het samenstellen van een duurzaamheidsbeleid.
1

2

Toezeggingen
Wethouder Buijsse zegt toe, m.b.t. het raadsvoorstel Kadernota 2020
ODBN, 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. het raadsvoorstel inzake GR
ODBN, uitleg te geven over de post “Diversen” genoemd in de tabel
Collectieve taken in de bijlage bij het voorstel aan het Algemeen
bestuur van de ODBN inzake collectieve taken.
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Voortgang

Wethouder Buijsse heeft
in de raad van 22 mei
2019 aangegeven dat de
post Diversen, het
waterschap betreft.

