Advieslijst van de gecombineerde commissie Algemene
Zaken d.d. 30 november 2015
20.00 uur –21.10 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

De heer J.M. van Duijnhoven (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
De heer A.M.G.M. van den Ven (DOP),
De heer H.A.B. Bullens (DOP),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer M.J.A. Tielemans (CDA),
De heer H.G.M. van Alphen (BW),
De heer T.G. Tielemans (VVD),
De heer A.J.M. Wezenberg (VVD).

Tevens aanwezig: De heer P.M.H.M. Bos (burgemeester), aanwezig vanaf 20.15 uur
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste)
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor
burgers
4. Raadsvoorstel tot
wijziging van de
gemeenschappelijke
regeling Regionale
Ambulance Voorziening
Brabant Midden West.
5. Raadsvoorstel inzake
belastingverordening
2016

Advies
De heer Thomassen en de heer Van Mierlo zijn met kennisgeving afwezig.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.

* Burg. zegt toe de volgende vragen via wethouder Van de Loo te laten
beantwoorden:
 Levert een indexering van 2,5% van de ODBN een tekort op voor de
begroting.
 Hebben de toekomstige bewoners van Ecodorp 500 euro betaald voor
de tijdelijke bewoning.
 Indien Gaia sociale huurwoningen gaat realiseren, geldt dan ook de
25% korting op de legeskosten? Kan Gaia bepalen wie er komt te
wonen.
BW adviseert positief naar de raad conform het voorstel van Burgemeester en
Wethouders. De overige partijen adviseren verdeeld naar de raad.
6. Raadsvoorstel inzake De burg. Zegt toe de actuele schuldenlast van kort en langlopende leningen
bestuursrapportage
aan de raad te doen toekomen.
2015.
BW en DOP adviseren positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders, VVD, GVB en CDA hebben diverse vragen
gesteld.
7. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
uittreding uit en wijziging van Burgemeester en Wethouders.
van de
gemeenschappelijke
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regeling Brabants
Historisch Centrum.
8. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.

Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

9. Vaststelling advieslijst De advieslijst worden conform concept vastgesteld.
gecombineerde
vergadering Algemene
Zaken en
Bewonerszaken 30
september 2015.
10. Rondvraag.
De heer Wezenberg refereert aan het betoog van de burgemeester in de
begrotingsvergadering en hij vraagt de burgemeester of hij werkelijk
vindt dat de VVD zonder respect en fatsoen omgaat met het
genomen raadsbesluit over de zelfstandigheid van de gemeente
Boekel. Hij vraagt of partijen, na een genomen raadsbesluit, geen
andere mening meer mogen uitdragen over de zelfstandigheid van
de gemeente Boekel. Mogen andere partijen wel hun mening
plaatsen in de krant.
De heer Van Alphen bedankt namens Peelrand Wonen en de bewoners van
De Platanen de brandweer voor hun snelle optreden afgelopen
dinsdag. Hierdoor is veel schade voorkomen.
De heer Van de Ven complimenteert de gemeente en de
ondernemersvereniging met de kerstversiering in het centrum van
Boekel.
Burg.
reageert dat het correct is om na een genomen raadsbesluit als raad
daarmee verder te gaan. Indien de VVD dit onderwerp wil
bespreken, stelt de burgemeester voor om een initiatiefvoorstel in te
dienen. Hij blijft bij zijn mening dat een door de meerderheid van de
raad genomen raadsbesluit vanuit een democratisch denken dient te
worden omarmd.
Toezeggingen
1 Burg.zegt, in de commissie AZ van 18 mei 2015 m.b.t. raadsvoorstel
inzake jaarverslag en jaarrekening 2014 gemeente Boekel, toe voor
de zomer uitleg te geven over de berekening van de OZB voor de
diverse categorieën.
2. Burg. Zegt toe in de commissie AZ van 30 november 2015 de actuele
schuldenlast van kort en langlopende leningen aan de raad te doen
toekomen.
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