Advieslijst van de commissie Bewonerszaken d.d. 7 december
2016 20.00 uur – 21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

De heer A.M.G.M. van de Ven (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),
De heer J.M. van Duijnhoven (BW),
De heer W.J. 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 Ron de Mol maakt gebruik van het spreekrecht namens TC Venhorst
m.b.t. raadsvoorstel inzake beschikbaarstelling financiële middelen en
garantstelling t.b.v. aanleg tennisvelden Venhorst. Hij pleit voor de
beschikbaarstelling van de financiële middelen t.b.v. de aanleg tennisvelden,
omdat de aanleg in de breedste zin van het woord zorgt voor leefbaarheid. Ook
voor ouderen wordt sporten mogelijk en de scholen kunnen hier sporten. Door de
samenwerking met Jes kunnen de kosten worden verdeeld. Bovendien is de
locatie een donkere hoek waar hangjeugd komt. Indien er meer verlichting aan is
door het gebruik van de tennisvelden, verdwijnt ook de hangjeugd. Met een
groep burgers heeft men het voornemen om Stichting Buitensport Venhorst op te
zetten. Met deze stichting heeft men fiscale voordelen en speelt men al in op de
toekomstige plannen van de gemeente m.b.t. het accommodatiebeleid.
VVD constateert dat het met dergelijke initiatieven in het begin goed gaat. Heeft
TC Venhorst ook een toekomstvisie?
De heer De Mol antwoordt dat uit gesprekken met de tennisverenigingen van
Handel en De Mortel blijkt dat verenigingen in het begin een groei doormaken,
die later iets af zal zwakken. TC Venhorst heeft hier reeds rekening mee
gehouden, door van een lager aantal leden uit te gaan. Bovendien zijn zij er zich
van bewust dat men activiteiten moet blijven bedenken.
BW vraagt waar de ingezamelde €60.000,- uit bestaan.
De heer De Mol antwoordt dat zij in gesprek zijn met bedrijven voor de aanleg
van de accommodatie tegen sponsoring. De onderdelen die nodig zijn voor de
aanleg zijn uitgedrukt in geld. Deze bedragen samen € 20.000,-.
CDA vraagt hoeveel nieuwe leden zich hebben aangemeld.
De heer De Mol antwoordt dat er niet veel leden zowel lid zijn van zowel de
handbal of korfbal als van de tennisclub.
DOP vraagt of TC Venhorst rekening heeft gehouden met het afvallen van
bijvoorbeeld Jes.
De heer De Mol antwoordt dat zij hier rekening mee gehouden hebben. Indien
Jes af zou vallen, dan zijn de gevolgen te overzien.
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4. Raadsvoorstel
inzake
beschikbaarstelling
financiële middelen
en garantstelling
t.b.v. aanleg
tennisvelden
Venhorst.
5. Raadsvoorstel
inzake analyse
resultaten BUIG
budget 2016.
6. Raadsvoorstel tot
vaststelling van de
Nota lokaal
gezondheidsbeleid
2017-2020.

7. Mededelingen,
ingekomen stukken
en memo’s.
8. Vaststelling
advieslijst
Bewonerszaken 5
oktober 2016.
11. Rondvraag.

GVB complimenteert de heer De Mol met de voorbereidingen.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.

De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
De commissie heeft diverse vragen gesteld.
DOP en GVB pleiten voor een integrale aanpak van de slechte leefomgeving,
zodat deze aanpak ook geborgd is in andere beleidsnota’s, waaronder het
Omgevingsplan. Zij ziet hiervoor graag voorstellen tegemoet van het college.
GVB benadrukt dat de zin ”Ten eerste is het nog niet wetenschappelijk bewezen
dat de fysieke leefomgeving een invloed op de gezondheid heeft.” niet waar is en
zij verzoekt deze zin te verwijderen uit de nota. Ten tweede ziet zij de zin “De
gemeente Boekel wil met deze nota lokaal gezondheidsbeleid een bijdrage
leveren aan de bevordering van de volksgezondheid van haar inwoners,
gezondheidsverschillen tussen groepen beperken en vermijdbare
gezondheidsrisico's bestrijden door het bevorderen van een gezonde leefwijze.”
Graag aangevuld met de zinsnede “en een en leefomgeving”. Zij onthoudt zich
van advies tot aan de raad.
CDA verzoekt het college om een meer integrale aanpak van bewegen in o.a. het
Omgevingsplan en Accommodatiebeleid.
BW adviseert positief naar de raad.
VVD heeft diverse vragen gesteld.
 Wethouder Willems zegt toe de nota voor de raadsvergadering aan te
passen:
Bij het doel van de nota de volgende zin ”De gemeente Boekel wil met deze
nota lokaal gezondheidsbeleid een bijdrage leveren aan de bevordering van
de volksgezondheid van haar inwoners, gezondheidsverschillen tussen
groepen beperken en vermijdbare gezondheidsrisico's bestrijden door het
bevorderen van een gezonde leefwijze.” Aan te vullen met de zinsnede “en
leefomgeving” en de zin op pagina 30 ”Ten eerste is het nog niet
wetenschappelijk bewezen dat de fysieke leefomgeving een invloed op de
gezondheid heeft” te verwijderen uit de nota.

De advieslijst wordt volgens concept vastgesteld.

Er is niemand met een vraag.
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1.

2.

3.

Toezeggingen
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 29 juni 2016
m.b.t. raadsvoorstel inzake jaarstukken 2015, begroting 2017 en
beleidsvisie 2017-2021 GGD Hart voor Brabant, wanneer de GGD
aan bod komt in een thema informatieavond, de presentatie meer
af te stemmen op Boekelse gegevens.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 29 juni 2016
m.b.t. raadsvoorstel inzake jaarstukken 2015, begroting 2017 en
beleidsvisie 2017-2021 GGD Hart voor Brabant, de voortgang van
de beleidsvisie 2017-2021 aan de raad en commissie te doen
toekomen.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie Bewonerszaken van
7 december 2016 m.b.t. agendapunt 6 Raadsvoorstel tot
vaststelling van de Nota lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020, de
nota voor de raadsvergadering aan te passen:
 Bij het doel van de nota de volgende zin ”De gemeente Boekel
wil met deze nota lokaal gezondheidsbeleid een bijdrage
leveren aan de bevordering van de volksgezondheid van haar
inwoners, gezondheidsverschillen tussen groepen beperken en
vermijdbare gezondheidsrisico's bestrijden door het bevorderen
van een gezonde leefwijze.” Aan te vullen met de zinsnede “
 en leefomgeving” en de zin op pagina 30 ”Ten eerste is het nog
niet wetenschappelijk bewezen dat de fysieke leefomgeving een
invloed op de gezondheid heeft” te verwijderen uit de nota.
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De nota is aangepast voor de
raadsvergadering van 15
december 2016.

