Advieslijst van de commissie Wonen en Werken d.d. 15 mei
2019 20.00 uur – 22.05 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 M.J.C.G. Cornelissen (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
De heer E.P.M. Bevers (CDA),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GVB),
De heer J.C. Oomen (GVB),
De heer J.M.M. van Lanen (DOP),
De heer H.A.B. Bullens (DOP),
De heer M. Kanters (DOP),
Mevrouw N. Dijcks-Mijland (VVD),
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

3. Spreekrecht voor
burgers
4. Stand van zaken
randweg.

Er zijn geen aanmeldingen.

De agenda wordt volgens concept vastgesteld.

Wethouder Tielemans geeft aan dat er onlangs een memo inzake de
voortgang van de randweg is verstuurd.
DOP vraagt hoe de zitting inzake onteigening op 8 mei jl. is verlopen.
Wethouder Tielemans reageert dat partijen hun standpunten kenbaar hebben
gemaakt, maar hier zijn geen verrassingen uit gekomen. De gemeente blijft
met iedereen in gesprek.
GVB vraagt wanneer de raad wordt gevraagd om een krediet te voteren,
omdat de raad eerder €265.000,- heeft gevoteerd, terwijl de geraamde kosten
op dit moment €285.000,- zijn.
Wethouder Tielemans antwoordt dat de raad erbij betrokken zal worden,
indien het nodig is.
CDA vraagt wanneer de aanbesteding bekend wordt gemaakt.
Wethouder Tielemans antwoordt dat in oktober bekend wordt gemaakt wie de
uitvoering mag realiseren.
5. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
kredietaanvraag
van Burgemeester en Wethouders.
Gebiedsvisie Centrum
Boekel.
6. Raadsvoorstel inzake De commissie heeft diverse vragen gesteld. GVB vraagt zich af of het voorstel
gemeenschappelijke
van de directie van de ODBN aan het Algemeen Bestuur van het ODBN juist
regeling
is m.b.t. de juridische verankering van de oriëntatie op de regeling van de
Omgevingsdienst
collectieve taken vanwege de herindeling van de gemeente Haaren en m.b.t.
Brabant Noord.
de gekwalificeerde meerderheid van het AB, die verreist is voor uitbreiding van
het budget voor collectieve taken als die x% groter zijn dat het lopende
begrotingsjaar.
 Wethouder Buijsse zegt toe uitleg te geven over de post “Diversen”
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genoemd in de tabel Collectieve taken in de bijlage bij het voorstel aan
het Algemeen bestuur van de ODBN inzake collectieve taken.
7. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
Grondbedrijfrapportage van Burgemeester en Wethouders.
2019.
8. Raadsvoorstel inzake DOP adviseert positief naar de raad conform het voorstel van Burgemeester
ontwerpbegroting 2020 en Wethouders.
Omgevingsdienst
CDA en VVD kunnen zich vinden in de voorgestelde zienswijze van het
Brabant Noord.
college, maar zij zien graag een scherpere formulering t.a.v. zienswijze b
m.b.t. de stijgende lijn van de totale kosten.
GVB vraagt de wethouder om te kijken naar de zienswijze van Grave.
9. Raadsvoorstel inzake GVB, VVD en CDA zien graag dat het aanbieden van tuinafval weer gratis
ontwerpbegroting 2020 wordt en zij willen een amendement indienen in de raadsvergadering.
Bestuurscommissie
VVD ziet eveneens graag voorstellen die leiden tot minder druk en
Afvalinzameling Land
efficiencyvoordelen.
van Cuijk en Boekel.
 Wethouder Tielemans zegt toe de evaluatie van het tuinafval te
verspreiden.
10. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.
11. Vaststelling
De advieslijst wordt, inclusief de ingediende voortgang van toezegging 2,
advieslijsten commissie vastgesteld.
Wonen en Werken 27
maart 2019.
12 . Rondvraag.
De heer Koolen vraagt of de gemeente zich heeft voorbereid op acties van
dierenterroristen n.a.v. het incident bij de veehouder in Boxtel.
Wethouder Buijsse reageert dat de politie extra alert is.
De heer Kanters vraagt of het rapport veehouderij en humane gezondheid een
handreiking biedt aan de situatie op De Elzen.
Wethouder Buijsse antwoordt dat het rapport van de commissie Biestheuvel
op 16 mei 2019 in de kopgroep van transitie landbouw vanuit Agrifood Capital
besproken zal worden.
De heer Kanters vraagt wanneer de commissie het jaaroverzicht handhaving
kan verwachten.
Vz reageert dat handhaving valt in de portefeuille van de burgemeester.
De heer Bullens vraagt of er in de toekomst meer aandacht is voor schade
aan wegen, na bijv. onderhoud of leidingen die in wegen zijn gelegd.
De heer Tielemans reageert dat hij dit intern zal terugkoppelen.
De heer Bullens constateert dat er bij de snoeiwerkzaamheden aan de
Kennedystraat 2 bomen zijn vergeten.
De heer Tielemans antwoordt dat de bomen waarschijnlijk niet zijn gesnoeid,
omdat er vogelnestjes in zitten.
1

2

Wanneer
20-02-2019

15-5-2019

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
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Voortgang
A Deze toezegging is per mail
afgedaan op 26 februari 2019.
B

3

15-5-2019

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.
Wethouder Tielemans zegt toe, m.b.t.
raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting 2020
Bestuurscommissie Afvalinzameling Land
van Cuijk en Boekel, de evaluatie van het
tuinafval te verspreiden.
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De evaluatie is op 14 mei 2019
gemaild.

