Advieslijst van de commissie Bewonerszaken d.d. 9 maart
2016 20.00 uur –22.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

De heer J.M. van Duijnhoven (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
Mevrouw G.L.C.W. Vallee-Jansen (DOP),
Mevrouw J.G.M. Franssen-van Berkel (DOP),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
Mevrouw A.J.P.M. Van Eert-van de Ven (GVB),
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
Mevrouw C.T.J.J.Aarden (CDA),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (BW),
De heer W.J. Manders (VVD),
Mevrouw L.A.M. Manders (VVD).

Tevens aanwezig: De heer H.A.J. Willems (wethouder Bewonerszaken)
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste)
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor
burgers

Advies

De agenda wordt volgens concept vastgesteld.
De heer Dijks maakt gebruik van het spreekrecht m.b.t. concept kadernota
2017 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer. Hij geeft
aan dat de raad wordt gevraagd in te stemmen met de concept kadernota
2017, waarvan de condities niet bekend zijn. Het aanbestedingstraject van het
OV is nog in volle gang. Ook wordt gesteld dat de Provincie en de Regiotaxi
nauw samen optrekken om aan de wensen van de gebruikers tegemoet te
komen. Wie bepaalt de eisen van de gebruikers?
4. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
kadernota 2017
van Burgemeester en Wethouders.
Werkvoorzieningschap
Noordoost Brabant.
5. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
kadernota 2017 GGD
van Burgemeester en Wethouders.
Hart voor Brabant.
* Griffier zegt toe de criteria, die de GGD samen met de gemeente Oss heeft
opgesteld voor het aanwijzen van gebieden die door veehouderijen overbelast
zijn aan raads- en burgerleden toe te zenden.
6. Raadsvoorstel inzake De commissie heeft diverse vragen gesteld en haar zorgen geuit over de
kadernota 2017
toekomst van het openbaar vervoer.
Kleinschalig Collectief
Vervoer Brabant
Noordoost.
7. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
kadernota 2017
van Burgemeester en Wethouders.
Regionaal Bureau
Leerplicht en voortijdig
Schoolverlaten Brabant
Noordoost.
8. Raadsvoorstel tot
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
vaststelling van de
van Burgemeester en Wethouders.
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Afstemmingsverordenin
g Participatiewet, IOAW
en IOAZ 2016.
9. Raadsvoorstel inzake
evaluatie Basisteam
Jeugd en Gezin – stand
van zaken na 3
kwartalen.
10. Raadsvoorstel tot
intrekking van de
verordening Wet
Kinderopvang.
11. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.
12. Vaststelling
advieslijst
Bewonerszaken 17
februari 2016.
13. Rondvraag.

De commissie heeft nog diverse vragen gesteld en aandachtspunten
meegegeven. GVB stelt voor een amendement in te dienen, waarbij Boekel de
keuze behoudt om aan te geven aan welke expertise zij het geld uit wil geven.
De andere partijen sluiten aan bij dit voorstel.
* De griffier zegt toe een voorzet te maken.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.

De advieslijst wordt conform concept vastgesteld.

Mevrouw Van den Broek is verheugd te constateren dat er bij diverse
raadsvoorstellen, die vanavond behandeld zijn, meer aandacht is
voor de leeftijdsgroep 18+.
Mevrouw Vallee was afgelopen maandag bij een overleg van Stichting
Speeltrein en zij complimenteert deze groep vrijwilligers met hun
behaalde resultaten.
Mevrouw Franssen vraagt of er nieuws is t.a.v. statushouders en of
asielzoekers in Boekel.
Wethouder Willems reageert dat Boekel aan haar verplichting t.a.v.
statushouders heeft voldaan. Boekel heeft de opdracht om het
eerste half jaar van 2016 12 statushouders te huisvesten en mogelijk
wordt dit aantal in de tweede helft van 2016 opgehoogd. dit zal onder
portefeuille van Burgemeester komen te vallen.

Toezeggingen
1. Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 24 juni 2014
m.b.t. het raadsvoorstel inzake schoolwoningen Octopus, antwoord
te geven of hij de genoemde plussen en minnen van de aankoop
van de schoolwoningen bij Octopus, zonder koppeling met een
locatiekeuze voor de school, kan onderschrijven al dan niet.

2.
3.

Wethouder Willems zegt toe, in de rondvraag van de commissie BZ
van 2 december 2015, een beknopt overzicht te laten maken wat
de Wmo ontwikkelingen voor Boekel gaan betekenen.
Griffier zegt toe, in de commissie BZ van 9 maart 2016 m.b.t.
raadsvoorstel kadernota 2017 GGD, om de criteria, die de GGD
samen met de gemeente Oss heeft opgesteld voor het aanwijzen
van gebieden die door veehouderijen overbelast zijn aan raads- en
burgerleden toe te zenden.
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De raad heeft op 2 juli 2015
besloten de appartementen
te kopen met daarbij de
opmerking: dat de 2 flexibele
woningen onderdeel zijn van
de onderwijshuisvesting,
maar geen onderdeel vormen
van de locatiekeuze.
De ontwikkelingen zullen in
een thema informatieavond
worden besproken t.z.t.
De criteria zijn 10 maart 2016
per mail verstuurd.

4.

Griffier zegt toe, in de commissie Bewonerszaken van 9 maart
2016 m.b.t. raadsvoorstel evaluatie basisteam Jeugd en Gezin, om
een concept amendement te maken om het budget nog niet te
koppelen aan een type dienst, zodat Boekel het recht behoudt om
nog te kunnen kiezen voor een expertise.
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Het concept amendement is
verstuurd naar alle fracties.

