Advieslijst van de commissie Bewonerszaken d.d. 3 december
2014 van 20.00 – 21.35 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
Aanwezig:

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

Tevens aanwezig: De heer H.A.J. Willems (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste),
Afwezig:

Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling agenda

3. Spreekrecht voor
burgers
4. Raadsvoorstel inzake
toekomst
onderwijshuisvesting
Boekel.

Mevrouw J.G.M. Franssen-van Berkel (DOP),
Mevrouw S.G. Tielemans (VVD).
Advies
De vz opent de vergadering en hij heet iedereen van harte welkom.
Wethouder Willems geeft de laatste stand van zaken weer van 1 december
2014 m.b.t. de 3 transities. Met Oosterpoort zal een contract worden
ondertekend en Herlaarhof zal waarschijnlijk ook gaan ondertekenen. De
William Schrikker Groep krijgt een aparte overeenkomst en de GGZ Oost
Brabant krijgt een overbruggingsovereenkomst, omdat de landsadvocaat
afgeraden heeft om een aparte overeenkomst te maken om
precedentwerking te voorkomen.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.
Aandachtspunten die de partijen de wethouder meegeven:
DOP
 Vraagt zich af of het uitgangspunt een IKC is of een multifunctioneel
gebouw. Daarnaast spreekt zij liever over een KindCentrum als over een
Integraal Kind Centrum. Het woord integraal roept beperkingen op. Het is
gemakkelijker om 2 scholen in een kindcentrum onder te brengen als in
een Ikc.
 het is belangrijk dat de identiteit van beide scholen behouden blijft.
 Het is belangrijk dat bekend is hoe met kinderopvang wordt omgegaan.
Zij stelt voor om bij een bestaand kindcentrum te gaan kijken, bijv. bij de
Wijde Wereld in Uden of Windkracht 5 te Rosmalen.
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 De activiteiten van de Hobbyclub, het St Jansgebouw, maar ook
verenigingen zouden betrokken kunnen worden bij een kindcentrum.
 Zij stelt voor om een kindcentrum aan de rand van een dorp te realiseren
met bos en water, waar onderwijs naar buiten kan worden gebracht en
waar kinderen centraal staan en zij de ruimte hebben om hun talenten te
ontwikkelen.
CDA
 In de nabijheid van BS De Octopus bevindt zich een nieuwe wijk, die
mogelijk is van invloed is op de leerlingenprognoses. Zij vraagt of dit van
invloed is op een verbouw c.q. herbouw van BS De Regenboog en het
opzeggen van de 2 huurwoningen bij BS De Octopus. Zij vraagt of een
locatie bij of achter Nia Domo nog steeds een optie is. Uit een analyse
van 2012 blijkt dat er m.b.t. de technische kwaliteit en flexibiliteit voor
nieuwe onderwijsfuncties een tekortkoming zijn.
 Een school dient zo dicht mogelijk bij haar doelgroep in de wijk te staan.
In hoeverre kunnen de basisscholen De Octopus en De Regenboog
samengaan en hun eigen identiteit behouden.
 Ontwikkeling IKC: hoe wil de wethouder de voortgang van het IKC de
komende jaren borgen? Het is nu wenselijk uit kostenoogpunt de 2
lokalen op te zeggen, maar op langere termijn kan dit leiden tot meer
kosten. In hoeverre is de opzegging van de 2 lokalen per 1 augustus
2015 definitief.
 In hoeverre wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkeling ter
realisering van een bibliotheek binnen de school. Hoe staat de wethouder
t.a.v. de faciliteit bibliotheek.
 Klankbordgroep: in het voorstel wordt gesproken over een
klankbordgroep, bestaande uit 2 ambtenaren. Zij vindt dit geen
volwaardige klankbordgroep. Zij ziet de groep graag uitgebreid met
toekomstige gebruikers.
 Kosten: in het voorstel worden de bouwkosten weergegeven, zoals deze
in 2005 zijn berekend. Zij verwacht dat de bouw van de school veel meer
gaat kosten.
 Commerciële investeerders: wordt de mogelijkheid van commerciële
investeerders ook meegenomen in de oriëntatie.
VVD
 Huisvesting: voor kinderen is het belangrijk dat ze onderwijs kunnen
volgen in een veilige, stimulerende en fijne omgeving.
 Gebouwen zullen moeten voldoen aan een bepaalde mate van
flexibiliteit, gezien de veranderende omgeving.
 Onderwijshuisvesting is een onderwerp wat behandeld moet worden door
deskundigen.
BW
 Huisvesting: juicht de huisvesting van kinderen van 0 tot 12 jarige op één
locatie van harte toe.
 Mist bij het IKC, de huisvesting van culturele partijen, sportverenigingen
en bibliotheek. Zij ziet graag dat het huisvesten van meerdere partijen
meegenomen wordt.
GVB
 Multifunctioneel: vindt de gedachte goed dat een gebouw multifunctioneel
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moet zijn, maar zij vindt niet dat de onderverhuur de drijfveer moet zijn
om een gebouw in te richten. Anders zouden gebouwen onderling
concurrerend kunnen worden.
 Lokalen: zij is voorstander van het idee dat scholen lokalen van elkaar
kunnen gebruiken, indien de ene school harder groeit als de andere
school.
 Indien het IKC ruimte over heeft, kan de gemeente de ruimte dan ook
verschaffen aan een nieuwe partij?
 Keuzemogelijkheid basisschool: zij pleit ervoor dat de identiteit van 2
verschillende basisscholen blijft behouden, zodat ouders een keuze
hebben.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.
5. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.
6. Vaststelling advieslijst
vergadering 1 oktober
2014.
7. Rondvraag.

1.

De advieslijst wordt volgens concept vastgesteld.
Mevrouw Vallee geeft aan dat er in Boekel 880 inwoners zijn met dementie.
Het aantal inwoners met dementie zal in de toekomst gaan toenemen.
Een aantal jaar geleden is de Provincie het project “een
dementievriendelijke gemeente” gestart en zij vraagt de wethouder of
Boekel ook aan wil sluiten om een dementievriendelijke gemeente te
worden.
Wethouder Willems onderschrijft de uitgangspunten van een
dementievriendelijke gemeente, maar er worden ook voorwaarden
gesteld. Boekel heeft reeds een goede invulling, zoals een
dementieconsulente, een alzheimercafé, aandacht vanuit de
mantelzorgwinkel. Hij vraagt zich af of de naam “een
dementievriendelijke gemeente” een meerwaarde heeft. De wethouder
ontvangt steeds vaker verzoeken van specifieke groepen, maar Boekel
werkt vanuit de Wmo gedachte, dat iedereen hulp moet worden
geboden.
Mevrouw De Bruin geeft aan dat verschillende Wmo cliënten bezoek hebben
ontvangen met het bericht dat de zorg wordt verminderd. Zij vraagt met
welk argument besloten is dat de zorg verminderd wordt.
Wethouder Willems antwoordt dat in overleg gekeken wordt hoeveel uur
huishoudelijke hulp nodig is.

Toezegging

Voortgang

Wethouder Willems zegt toe, in de
commissie BZ van 4 december 2013,
schriftelijk antwoord te geven op de vraag
hoe in de pilot huishoudelijke verzorging
omgegaan wordt met de eigen bijdragen.

De werkwijze is onveranderd: de zorgaanbieder levert
de daadwerkelijk geleverde uren per periode aan bij
het CAK, de klant betaalt over deze uren de eigen
bijdrage. Worden minder uren geleverd, dan ook
minder bijdrage, meer uren, meer bijdrage.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wethouder Willems zegt toe, in de
commissie BZ van 12 feb. 2014 inzake
Raadsvoorstel tot vaststelling van diverse
verordeningen Wet werk en bijstand 2014 de
financiële cijfers en de resultaten van
Optimisd na een jaar te presenteren aan de
commissie.
Wethouder Willems zeg toe, in de commissie
BZ van 12 feb. 2014 inzake het
Raadsvoorstel tot vaststelling van het
Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg
Noordoost Brabant, het voorstel om
voldoende alert te blijven op de uitvoering in
2014 en de inrichting van het basisteam mee
te nemen naar het regionaal overleg.
Wethouder Willems zegt toe, in de
commissie BZ van 12 feb. 2014 inzake het
Raadsvoorstel tot vaststelling van het
Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg
Noordoost Brabant, de commissie op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen in
het uitvoeringsproces.
Wethouder Willems zegt toe, in de
commissie BZ van 12 februari 2014 m.b.t.
Raadsvoorstel tot vaststelling van het
Transitiearrangement jeugdzorg Noordoost
Brabant, de raad te informeren over de
kosten, zodra de deelcontracten zijn
ondertekend.

Zodra het jaarwerk 2014 afgerond is, volgt er een
memo over de (financiële) resultaten van de
samenwerking met Optimisd.

Wethouder Willems zegt toe, in de
commissie BZ van 12 februari 2014 m.b.t.
Raadsvoorstel tot vaststelling van het
Transitiearrangement jeugdzorg Noordoost
Brabant, de zorg, inzake langere
wachtlijsten, mee te nemen in het regionaal
overleg.
Wethouder Willems zegt toe, in de
commissie BZ van 3 december 2014 m.b.t.
Raadsvoorstel inzake toekomst
onderwijshuisvesting Boekel, terug te komen
naar de raad met een raadvoorstel na de
verkenningsfase.

In het regionaal portefeuillehoudersoverleg Jeugd op
13-02-2014 heeft de wethouder opgemerkt dat de
uitvoering van het FO goed moet worden opgepakt
alsmede dat er een goede invulling van het basisteam
moet komen. Verder zijn er ook zorgen geuit mbt de
kans op langere wachttijden en dat dit voorkomen
moet zien te worden in de nieuwe situatie.
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uitvoering van het FO goed moet worden opgepakt
alsmede dat er een goede invulling van het basisteam
moet komen. Verder zijn er ook zorgen geuit mbt de
kans op langere wachttijden en dat dit voorkomen
moet zien te worden in de nieuwe situatie.
De gemeenteraad is middels
raadsinformatiebijeenkomsten d.d. 10 juni 2014 en 20
november 2014 geïnformeerd over de voortgang van
de drie transities en de ontwikkelingen in het
uitvoeringsproces.

De gemeenteraad is geïnformeerd over de kosten van
de transitie Jeugdzorg middels een memo d.d. 29
oktober 2014 met als onderwerp “Gewijzigde
budgetverdeling transitie jeugdzorg” en daarna
nogmaals middels een memo d.d. 10 december 2014
met als onderwerp “Stand van zaken inkoop
jeugdhulp 2015”.
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