NOTULEN van de vergadering van de Raad van de gemeente
Boekel gehouden op
24 juni 2021 om 19.30 uur in De Horst in Venhorst.
Aanwezig:
Mevrouw C.J.M. van den Elsen (vz),
Mevrouw A.B.M. Beelaerts van Blokland, griffier.
De leden:
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
De heer R.M. Gruijters (CDA),
Mevrouw G.W.M. van Mensvoort - Penninx (CDA),
De heer M.J.C.G. Cornelissen (CDA),
De heer T.T.P.J. Rooijackers (CDA),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert - van de Ven (GVB),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
De heer J.M.M. van Lanen (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer M.G.W. Kanters (DOP),
De heer N. Dijcks - Mijland (VVD.
Voorts aanwezig:
De heer M.J.A. Tielemans, wethouder,
De heer H.A.J. Willems, wethouder,
De heer M.R.G. Buijsse, wethouder,
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij, notuliste.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en zij heet iedereen van harte welkom.
2. Vragenhalfuur.
Er zijn geen vragen ingediend.
3.
DOP
Vz
DOP
Vz

Vaststellen van de agenda.
wil een motie “vreemd aan de orde van de dag” indienen.
concludeert dat de raad instemt met het agenderen van de motie als agendapunt 7.14.
geeft aan dat zijn vragen t.a.v. aankoop gronden Neerbroek zijn beantwoord.
concludeert dat het raadsvoorstel inzake aankoop gronden Neerbroek 3 als hamerstuk wordt
behandeld.

4. Spreekrecht voor burgers.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
5. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 5, mevrouw Jansen, als eerste haar stem uit mogen
brengen.
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6. Raadsvoorstellen hamerstukken
De vz concludeert dat de raad zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming unaniem
akkoord gaat met de als hamerstuk voorgedragen agendapunten:
6.1 Raadsvoorstel inzake onttrekking wegen aan de openbaarheid als gevolg van realisatie
van de Randweg.
6.2 Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020, jaarverslag 2020 en kadernota 2022 Brabants
Historisch Informatie Centrum.
6.3 Raadsvoorstel inzake begroting 2022 en jaarstukken 2020 Gemeenschappelijke regeling
GGD Hart voor Brabant.
6.4 Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance
Voorziening en jaarstukken 2020 en begroting 2022.
6.5 Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek van gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Brabant-Noord voor de programmabegroting 2022 en
resultaatbestemming 2020.
6.6 Raadsvoorstel inzake concept jaarplan en begroting 2022 RNOB.
6.7 Raadsvoorstel inzake begroting 2022 en jaarverslag 2020 Werkvoorzieningschap
Noordoost Brabant.
6.8 Raadsvoorstel inzake begroting 2022 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig
schoolverlaten.
6.9 Raadsvoorstel inzake aankoop gronden Neerbroek 3.
7. Bespreekstukken.
7.1 Raadsvoorstel inzake zendtijdmachtiging BLOK 2021.
CDA vindt het van belang dat burgers zonder drempel toegang hebben tot het nieuws van de
gemeente. Zij kan instemmen met het raadsbesluit.
DOP vraagt of er contact is opgenomen met het Commissariaat, omdat zij verzocht hebben om
uiterlijk 22 juni 2021 een antwoord te ontvangen. Verder wil DOP graag de rol van de BLOK
bespreken, omdat zij een steeds grotere rol gaan spelen in de gemeente.
VVD en GVB kunnen instemmen met het raadsbesluit.
Vz
reageert dat met het commissariaat is afgestemd dat de gemeenteraad van Boekel vandaag
het besluit neemt.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, akkoord te gaan met het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
7.2 Raadsvoorstel inzake RES 1.0.
DOP geeft aan dat zoals reeds uit de discussies in de commissie is gebleken, zij akkoord kan gaan
met het raadsvoorstel, maar zij dient evenwel een amendement in t.a.v. de duidelijkheid over
het lokaal eigenaarschap/RES 1.0. Zij begrijpt dat de gemeente zelf ruimte wil behouden,
maar als we echt een grote stap willen maken in de energiestrategie, dan is een bindend
kader aanbevolen t.a.v. eigenaarschap en betrokkenheid. Zij leest het amendement voor:

Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
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Onderwerp/ontwerpbesluit: duidelijkheid over lokaal eigenaarschap/Regionale
energiestrategie 1.0

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 24 juni 2021
Besluit het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:
Punt 4 van het ontwerpbesluit te vervangen door onderstaand punt 4:
4. De handreikingen ‘Overwegingskader’ en ‘50% lokaal eigendom’ in deel III een bindend
kader te laten zijn en een hulpmiddel voor de onderbouwing van lokale keuzes in regionaal
perspectief.
Toelichting:
In het ontwerpbesluit wordt voorgesteld om de handreikingen Overwegingskader en 50%
lokaal eigendom, in deel III van de RES 1.0 niet als bindend kader vast te stellen maar alleen
als hulpmiddel te laten dienen voor lokale keuzes in regionaal perspectief.
Maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie is gebaat bij duidelijke en transparante
Beleidskaders. Zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit moeten geborgd zijn in
gemeentelijk beleid ter bescherming van cultuurhistorische, landschappelijke en
natuurwaarden in de gemeente.
Lokaal eigenaarschap is belangrijk voor het maatschappelijk draagvlak en burgers zijn
gebaad bij duidelijkheid over het 50% lokaal eigendom.
Daarnaast moet participatie en 50% lokaal eigendom geborgd worden in gemeentelijk beleid
om te zorgen voor lokale zeggenschap en de opbrengsten van zon- en windprojecten ten
goede komen aan de lokale gemeenschap. De handreiking aangaande 50% lokaal
eigendom voorziet in een heldere duiding van deze 50% eigenaarschap.
Ingediend door het lid/de leden:

Handtekening:

D.O.P.
Joop van Lanen

VVD

wil de discussie in de commissie niet herhalen, maar gezien de schaarste aan
netwerkcapaciteit ziet zij graag meer inspanning van Enexis en zij dient, namens de gehele
raad een motie in en zij leest deze voor:
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Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel

Onderwerp: RES 1.0 /Netwerkcapaciteit

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 24 juni 2021

Overwegende dat










in de gemeente Boekel er een gebrek is aan leveringsmogelijkheden door gebrek aan
netwerkcapaciteit;
deze situatie waarschijnlijk tot 2030 zal blijven bestaan;
er nog veel onbenutte ruimte is op daken van gebouwen en infrastructuur;
wij zuinig met onze landbouw- en natuurgronden moeten omgaan;
procedures rond het plaatsen van zonnepanelen op land tijdrovend zijn door
tegenstand, en daardoor veel gereserveerde capaciteit verloren gaat;
de roep om zuinig om te gaan met onze ruimte steeds groter wordt;
het Ministerie van Economische Zaken proactief vraagt aan te sluiten bij de
Zonneladder;
ook vanuit de provincie wordt gevraagd om te werken in de geest van de
Zonneladder, door primair te kiezen voor onbenutte daken en infrastructuur;
de gemeente met nieuw te vestigen bedrijven afspraken kan maken die grootschalige
plaatsing van zonnepanelen bevorderen;

roept het college op



zich in te spannen om op regionaal niveau het initiatief te nemen Enexis te bewegen
te investeren in voldoende netwerkcapaciteit voor distributie van duurzame energie.
er bij de Rijksoverheid op aan te dringen de reservering regeling/termijnen van
netwerkcapaciteit aan te passen, zodat netwerkbedrijven altijd eerst voor
zonnepanelen op daken zullen kiezen, zolang als er gebrek is aan netwerkcapaciteit.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Ingediend door de fractie:

Handtekening:

VVD
Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel
D.O.P.
CDA

DOP

wil een motie indienen, omdat het lokaal eigenaarschap heel serieus genomen moet worden.
Het is ook opgenomen in de aanbevelingen. Zij leest deze voor:

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: RES 1.0 / duidelijkheid over lokaal eigenaarschap
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 24 juni 2021
Constaterende dat
- bij de vaststelling van de RES 1.0 niet bindend vast wordt gelegd op welke manier de
locaties voor zon- en windprojecten worden bepaald en maatschappelijk worden
ingericht.
- bij de vaststelling van de RES 1.0 niet bindend vast wordt gelegd hoe
burgerparticipatie en lokaal eigendom worden geborgd.
- de RES 1.0 van de regio Noordoost Brabant wel goede en bruikbare handreikingen
biedt met een vrijblijvend karakter: Te weten; “Handreiking Overwegingskader.pdf”
(bijlage 4), “Handreiking afwegingskader landschap.pdf” (bijlage 4a) en “Handreiking
50 lokaal eigendom.pdf” (bijlage 5);
- De adviserende rol van de RES Stuurgroep en Klankbordgroep in de huidige RES
1.0. een vrijblijvend karakter heeft;
- de Regionale Energiestrategie als doelstelling heeft om participatie en betrokkenheid
van inwoners en maatschappelijke partijen te creëren;
- de Regionale Energiestrategie als doelstelling heeft om zorgvuldig ruimtegebruik te
garanderen bij grootschalige energieprojecten.
Overwegende dat
- maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie is gebaat bij duidelijke en
transparant beleid;
- zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit geborgd moeten zijn in gemeentelijk
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-

beleid ter bescherming van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden in
de gemeente;
participatie en 50% lokaal eigendom geborgd moeten worden in gemeentelijk beleid
om te zorgen voor lokale zeggenschap en de opbrengsten van zon- en windprojecten
ten goede komen aan de lokale gemeenschap.

roept het college op om
1. met beleid te komen voor energieprojecten aan de hand van de handreikingen
‘Overwegingskader’ en ‘50% lokaal eigendom’ in deel III van de RES 1.0.
2. ten aanzien van zoekgebieden/projectlocaties advies te vragen aan de RES Stuurgroep
en Klankbordgroep, en deze adviezen met de gemeenteraad openlijk te delen voorafgaand
aan besluitvorming over zoekgebieden/projectlocaties voor zon- en windprojecten in onze
gemeente.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door het lid/de leden:

Handtekening:

D.O.P.
Joop van Lanen
CDA

vindt het een gemiste kans dat er geen gehoor is gegeven aan de motie tijdens de
behandeling van het concept voorstel RES. De raad dient nu wederom een motie in waarin
dezelfde onderdelen zijn opgenomen.
GVB kan de motie inzake de netwerkcapaciteit ondersteunen en t.a.v. de overige motie en
amendement hoort zij graag eerst de reactie van de wethouder. Zij is verheugd dat er met de
RES samengewerkt gaat worden, waarbij het lokale karakter voorrang krijgt. Wat betekent het
voor Boekel, indien sommige regio’s niet hun doelen halen, waardoor de landelijke
klimaatdoelen ook niet behaald worden.
Wethouder Buijsse antwoordt dat de klimaatdoelen voor de bebouwde omgeving opgehoogd kunnen
worden met een bindend karakter, indien de landelijke doelen niet behaald worden. Indien
Boekel te maken krijgt met een ophoging van de klimaatdoelen, zijn deze terug te vinden in de
RES 2.0. DOP wil de handreikingen bindend maken, maar de handreikingen bevatten nog
teveel open einden. Een gemeente kan zelf haar eigen couleur locale invullen, zoals de
handreiking ook bedoeld is. De wethouder adviseert om de handreiking niet bindend te
maken, om verwarrende discussies te voorkomen. Indien er meer kaders zijn uitgewerkt, zou
het terug kunnen komen in de raad. Het college omarmt het voorstel dat de bewoners voor
50% mede eigenaar kunnen worden en verantwoordelijk worden voor hun eigen
energieprojecten. In het omgevingsplan zijn reeds zoekgebieden opgenomen. Naar aanleiding
van een motie waarin het college werd opgeroepen om inspanning te leveren op de kosten
van uitvoeringslasten klimaatakkoord, heeft de wethouder deelgenomen aan een werkgroep
van de VNG. Deze werkgroep is echter tanende in intensiteit vanwege de verhuizing van de
voorzitter. Hij stelt voor om meer tijd te gaan besteden aan Enexis en de netwerkschaarste
i.p.v. de VNG. Indien de raad hiermee instemt, kan hij uitvoering geven aan de motie inzake
RES 1.0 en netwerkcapaciteit.
CDA verzoekt om een schorsing voor fractieoverleg.
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Vz
Vz

schorst de vergadering om 20.05 uur.
hervat de vergadering om 20.10 uur.

Vz

brengt de motie van DOP in stemming en zij concludeert dat DOP voor stemt en CDA, GVB
en VVD stemmen tegen. De motie is verworpen.
Vz
brengt het amendement van DOP in stemming en zij concludeert dat DOP voor stemt en CDA,
GVB en VVD stemmen tegen. Het amendement is verworpen.
Vz
brengt de motie van VVD, GVB, DOP en CDA in stemming en zij concludeert dat alle fracties
voor stemmen. De motie is aangenomen.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van Burgemeester en
Wethouders.
7.3 Raadsvoorstel inzake duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda.
DOP dient, mede namens CDA, een amendement in en zij leest deze voor:

Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp/ontwerpbesluit: Duurzaamheidsfonds / Duurzaamheidsplan met
uitvoeringsagenda

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 24 juni 2021
Besluit het ontwerpbesluit te wijzigen/aan te vullen als volgt:
Punt 1 van het ontwerpbesluit te vervangen door onderstaand punt 1:
1. Kennis nemen van en instemmen met het duurzaamheidsplan met
uitvoeringsagenda; Op weg naar een toekomstbestendig Boekel’, met inbegrip van
de volgende wijzigingen:
Wijziging 1
In het Duurzaamheidsplan op pagina 12 de zin:
‘We onderzoeken daarnaast de inzet van een duurzaamheidsfonds en een afwegingskader
voor zonne-initiatieven.’
te vervangen door de volgende zin:
‘We stellen daarnaast een duurzaamheidsfonds in en onderzoeken de inzet van een
afwegingskader voor zonne-initiatieven.’
Wijziging 2
In het Duurzaamheidsplan in de tabel op pagina 16 onder ‘acties t/m 2024’ bij nr. 5 de
volgende tekst:
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‘Opstart duurzaamheidsfonds – ESCo constructie’
te vervangen door:
‘Instellen duurzaamheidsfonds – ESCo constructie vóór 31 december 2021’.
Wijziging 3
In de Uitvoeringsagenda in de tabel op pagina 4 en pagina 5 onder ‘acties t/m 2024’ bij nr. 5
de volgende tekst:
‘Opstart duurzaamheidsfonds – ESCo constructie’
te vervangen door:
‘Instellen duurzaamheidsfonds – ESCo constructie vóór 31 december 2021’.
Aan het ontwerpbesluit toe te voegen punt 4:
4. vanuit de algemene reserve jaarlijks vanaf 2021 een vast bedrag van € 10.000,00 in
dit Duurzaamheidsfonds te doneren en het college de opdracht te geven verder
uitvoering te geven aan de motie ‘Duurzaamheidsfonds’ d.d. 11 november 2020, en
waarbij aan deze verenigingen de ESCo constructie niet verplichtend wordt opgelegd.
Toelichting:
Op 11 november 2020 heeft de raad het college middels een motie opgeroepen om met een
raadsvoorstel aangaande de instelling van een duurzaamheidsfonds naar de raad te komen
in de eerste helft van 2021.
Dit is gebaseerd op de wens van de raad om duurzaamheid vanuit de gemeenschap zelf te
stimuleren maar constateren dat het college nog steeds terughoudend is met inzet van eigen
middelen. Nieuwe en goede initiatieven van verenigingen kunnen dan reeds vanaf 2021
middels dit budget worden gestimuleerd.
Door aan verenigingen de ESC0 constructie vrijblijvend op te leggen, kan een extra drempel
worden voorkomen en waardoor deze kleinschalige duurzaamheidsinvesteringen dan wel
worden gedaan.
Ingediend door het lid/de leden:

Handtekening:

CDA
D.O.P.
GVB

geeft aan dat het verduurzamen van oudere woningen veel geld kost. Zij verzoekt de
wethouder om een goede monitoring van actie 1 uit de duurzaamheidsagenda en zij wil graag
op de hoogte worden gehouden van de effecten van de onafhankelijke campagne en of het
verduurzamen van woningen van burgers ook daadwerkelijk helpt, tegen realistische tarieven.
In de uitvoeringsagenda zien we ook het verkennen van kansen voor duurzame energie
waaronder mestvergisting genoemd wordt. Dit is tegenstrijdig met ons mestbeleid en
bovendien is het geen duurzame manier van energie opwekken. Zij roept de wethouder op om
snel te onderzoeken of er bij de openbare ledverlichting ook een voordeel te behalen is voor
particuliere ledverlichting. Zij geeft aan dat bij de uitvoering van de duurzaamheidsagenda er
samengewerkt moet worden en zij vraagt wie binnen de gemeente Boekel de regie neemt
voor de uitvoering. Tenslotte vraagt zij of verenigingen bij duurzaamheid worden betrokken.
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GVB dient, mede namens DOP een amendement in en zij leest deze voor:

Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp/ontwerpbesluit: geen mestvergisting / Duurzaamheidsplan met
uitvoeringsagenda

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 24 juni
Besluit het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:
Punt 1 van het ontwerpbesluit te vervangen door onderstaand punt 1:
1. Kennis nemen van en instemmen met het duurzaamheidsplan met
uitvoeringsagenda; Op weg naar een toekomstbestendig Boekel’, met inbegrip van
de volgende wijzigingen:
Wijziging 1
In het Duurzaamheidsplan op pagina 14 de zin ‘En via vergisting van mest worden
opgewaardeerd naar groen gas.’ te laten vervallen.
Wijziging 2
In het Duurzaamheidsplan In de tabel op pagina 16, onder ‘doel van actie’ bij nr. 3 de
volgende tekst te laten vervallen: ‘de inzet van mest voor de productie van groen gas’.
Wijziging 3
In de Uitvoeringsagenda in de tabel op pagina 3, onder ‘doel van actie’ bij nr. 3 de volgende
tekst te laten vervallen: ‘de inzet van mest voor de productie van groen gas’.
Toelichting:
Mestvergisting is geen duurzame oplossing en past niet binnen het mestbeleid zoals is
vastgesteld binnen het omgevingsplan buitengebied 2016.
(NL.IMRO.0755.Omgevingsplan2016-VA02) (bestemmingsplan verbrede reikwijdte).
Ingediend door het lid/de leden:
Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel
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Handtekening:

DOP

VVD

benadrukt dat het doorschuiven van taken van de Rijksoverheid naar gemeentelijke
overheden, waarbij de gelden ontbreken, niet meer kan. Zij is dan ook verheugd dat het
college deze mening deelt. VVD uit haar zorg over verplicht van het gas af gaan. Deze
verplichting is niet wenselijk en zij vraagt de wethouder om de toezegging om deze
verplichting zo lang mogelijk uit te stellen.
Wethouder Buijsse zegt toe zich in te spannen, om de verplichting om van het gas te gaan, zo lang
mogelijk uit te stellen.
Vz schorst de vergadering om 20.40 uur.
Vz hervat de vergadering om 20.50 uur.
Amendement 1 inzake Duurzaamheidsfonds / Duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda
Van CDA en DOP wordt door hen gewijzigd ingediend en luidt als volgt:

Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp/ontwerpbesluit: Duurzaamheidsfonds / Duurzaamheidsplan met
uitvoeringsagenda
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 24 juni 2021
Besluit punt 1 van het ontwerpbesluit aan te vullen als volgt:
….met inbegrip van de volgende wijzigingen:
Wijziging 1
In het Duurzaamheidsplan op pagina 12 de zin:
‘We onderzoeken daarnaast de inzet van een duurzaamheidsfonds en een afwegingskader
voor zonne-initiatieven.’
te vervangen door de volgende zin:
‘We stellen daarnaast een duurzaamheidsfonds in en onderzoeken de inzet van een
afwegingskader voor zonne-initiatieven.’
Wijziging 2
In het Duurzaamheidsplan in de tabel op pagina 16 onder ‘acties t/m 2024’ bij nr. 5 de
volgende tekst:
‘Opstart duurzaamheidsfonds – ESCo constructie’
te vervangen door:
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‘Instellen duurzaamheidsfonds – ESCo constructie vóór 31 december 2021’.
Wijziging 3
In de Uitvoeringsagenda in de tabel op pagina 4 en pagina 5 onder ‘acties t/m 2024’ bij nr. 5
de volgende tekst:
‘Opstart duurzaamheidsfonds – ESCo constructie’
te vervangen door:
‘Instellen duurzaamheidsfonds – ESCo constructie vóór 31 december 2021’.
En
Aan het ontwerpbesluit toe te voegen punt 4:
4. vanuit de algemene reserve jaarlijks vanaf 2021 een vast bedrag van € 10.000,00 in
dit Duurzaamheidsfonds te doneren en het college de opdracht te geven verder
uitvoering te geven aan de motie ‘Duurzaamheidsfonds’ d.d. 11 november 2020, en
waarbij aan deze verenigingen de ESCo constructie niet verplichtend wordt opgelegd.
Toelichting:
Op 11 november 2020 heeft de raad het college middels een motie opgeroepen om met een
raadsvoorstel aangaande de instelling van een duurzaamheidsfonds naar de raad te komen
in de eerste helft van 2021.
Dit is gebaseerd op de wens van de raad om duurzaamheid vanuit de gemeenschap zelf te
stimuleren maar constateren dat het college nog steeds terughoudend is met inzet van eigen
middelen. Nieuwe en goede initiatieven van verenigingen kunnen dan reeds vanaf 2021
middels dit budget worden gestimuleerd.
Door aan verenigingen de ESC0 constructie vrijblijvend op te leggen, kan een extra drempel
worden voorkomen en waardoor deze kleinschalige duurzaamheidsinvesteringen dan wel
worden gedaan.
Ingediend door het lid/de leden:

Handtekening:

CDA
D.O.P.
Amendement 2 inzake geen mestvergisting / duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda van GVB en
DOP wordt door hen gewijzigd en luidt als volgt:

Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp/ontwerpbesluit: geen mestvergisting / Duurzaamheidsplan met
uitvoeringsagenda
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De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 24 juni
Besluit punt 1 van het ontwerpbesluit aan te vullen als volgt:
…. met inbegrip van de volgende wijzigingen:
Wijziging 4
In het Duurzaamheidsplan op pagina 14 de zin ‘En via vergisting van mest worden
opgewaardeerd naar groen gas.’ te laten vervallen.
Wijziging 5
In het Duurzaamheidsplan In de tabel op pagina 16, onder ‘doel van actie’ bij nr. 3 de
volgende tekst te laten vervallen: ‘de inzet van mest voor de productie van groen gas’.
Wijziging 6
In de Uitvoeringsagenda in de tabel op pagina 3, onder ‘doel van actie’ bij nr. 3 de volgende
tekst te laten vervallen: ‘de inzet van mest voor de productie van groen gas’.
Toelichting:
Mestvergisting is geen duurzame oplossing en past niet binnen het mestbeleid zoals is
vastgesteld binnen het omgevingsplan buitengebied 2016.
(NL.IMRO.0755.Omgevingsplan2016-VA02) (bestemmingsplan verbrede reikwijdte).
Ingediend door het lid/de leden:

Handtekening:

Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel
DOP
CDA
Vz

Vz

benadrukt dat we naar de kansen en niet naar de bedreigingen moeten kijken voor
verenigingen. Zij kan een rapport aantonen dat mestvergisting wel duurzaam is.
brengt het amendement inzake duurzaamheidsfonds in stemming, DOP en CDA stemmen
voor. GVB stemt tegen met stemverklaring. In principe is zij voor, maar zij vindt het
amendement te voorbarig, zij ziet liever dat het college met het idee van een
duurzaamheidsfonds aan de gang gaat. VVD stemt tegen met stemverklaring, omdat zij geen
voorstander van fondsen zonder kaders. Het amendement is aangenomen.
brengt het 2e amendement in stemming, DOP en GVB stemmen voor en CDA en VVD
stemmen tegen. Het amendement is verworpen.
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Vz
Vz

schorst de vergadering om 21.13 uur.
hervat de vergadering om 21.18 uur.

Vz

brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming. DOP is voor het voorstel, maar zij
benadrukt dat zij tegen elke vorm van mestvergisting is, CDA stemt voor, GVB stemt tegen en
zij vraagt hoe CDA dit gaat uitleggen aan alle andere partijen en VVD stemt ook in.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, conform het geamendeerde raadsbesluit,
waarbij de leden Van Eert, Van den Hoogen, De Wit en De Bruin worden geacht tegen te
hebben gestemd.
7.4 Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2020 en begroting 20202 gemeenschappelijke
regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.
VVD geeft aan dat KVB een positief resultaat heeft behaald, ondanks dat Boekel minder diensten
heeft afgenomen en KCV heeft minder middelen ontvangen. Zij vraagt of Boekel dubbel heeft
betaald.
GVB uit haar zorg t.a.v. openbaar vervoer en kleinschalig collectief vervoer. Er worden oplossingen
aangedragen, maar in de praktijk ziet zij weinig concrete resultaten. De Provincie trekt zich
steeds verder terug en zij vraagt hoe de wethouder hier tegenaan kijkt. Er worden steeds meer
voorzieningen afgerond, zoals ook buslijn 125 die komt te vervallen.
DOP gaat akkoord met het raadsbesluit, maar zij uit haar zorg over het terugtrekken van de
Provincie, omdat het kleinschalig collectief vervoer van belang is voor Boekel.
CDA concludeert dat het kleinschalig vervoer in een overlevingsstand is beland. Zij vraagt zich
eveneens af hoe het verder moet met het kleinschalig vervoer indien de Provincie zich steeds
meer terugtrekt. Zij kan akkoord gaan met het raadsbesluit.
Wethouder Tielemans reageert dat tijdens de coronacrisis de KCV een vaste vergoeding heeft
gekregen van 80%. Tevens was er een systematiek bedacht om de variabele kosten op de
gemeenten te verhalen. In de gemeente Boekel is tijdens de coronacrisis, relatief veel gebruik
gemaakt van het vervoer, waardoor Boekel relatief zwaar belast werd. Op verzoek van de
wethouder is de systematiek aangepast. De wethouder bevestigt de terugtrekkende beweging
van de Provincie, vanwege de beheerskosten die nu €10.000,- van de totale kosten van
€150.000,- bedragen. Deze beheerskosten zullen in de loop van de tijd oplopen naar
€13.000,-, maar de toename blijft relatief beperkt. Vandaag heeft de wethouder een oproep in
de regio gedaan om de provincie te verzoeken om aandacht te hebben voor kleine kernen,
waarbij niet enkel wordt gekeken naar het aantal personen in een bus.
GVB roept de wethouder op de raad eventueel te betrekken richting de oproep in de regio naar de
Provincie.
Wethouder Tielemans neemt de oproep ter harte.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
7.5 Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).
CDA kan zich vinden in de zienswijze van het college en zij gaat akkoord met het raadsbesluit.
VVD constateert dat de speerpunten van de gemeente Boekel zijn ingevuld en zij gaat akkoord met
het raadsbesluit.
DOP stemt in met de zienswijze van het college en zij stemt in met het raadsbesluit.
GVB reageert dat 2020 positief is afgesloten, maar ODBN heeft een aantal taken niet uitgevoerd. Zij
vindt het een omissie dat de gemaakte afspraken niet terug te vinden zijn in de jaarrekening.
Zij wil graag de visie vergunningverlening, toezicht en handhaving bespreken in de raad.
Verder uit zij haar zorg de ODBN, die zich steeds meer op beleidsterrein begeeft, terwijl het
een uitvoeringsorganisatie is.
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Wethouder Buijsse deelt de zorg van GVB dat de ODBN zich als uitvoeringsorganisatie steeds meer
op beleidsterrein begeeft en hij stelt voor het bespreken van de visie vergunningverlening,
toezicht en handhaving tijdens een themabijeenkomst te bespreken in het Presidium.
GVB vraagt zich af waarom er geen klankbordgroep, zoals dat bij de Regio Noordoost Brabant is
gedaan. Zij kan zich vinden in het voorstel.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
7.6 Raadvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant
Noord m.b.t. uittreden Haaren per 1 januari 2021 en twee andere wijzigingen.
GVB complimenteert de ODBN met de aanpak die heeft geleid tot het voorliggende raadsvoorstel
en zij gaat akkoord.
VVD stemt in met het raadsbesluit.
DOP deelt eveneens de complimenten uit aan de ODBN en zij gaat akkoord.
CDA kan instemmen met het raadsbesluit.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
7.7 Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de
gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.
Wethouder Tielemans deelt mede dat in de stukken vermeld staat dat Grave mogelijk gaat uittreden.
Grave gaat niet uittreden, maar Grave wordt onderdeel van het Land van Cuijk.
GVB complimenteert de inzet van de gemeente Boekel die mede heeft gezorgd voor een goed
financieel resultaat. Zij gaat akkoord.
VVD en DOP gaan akkoord.
CDA gaat akkoord en zij stelt voor om de aanbestedingen met een gezond boerenverstand aan te
gaan.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
7.8 Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2020 gemeente Boekel.
GVB is verheugd dat het college mee wil denken aan welke knoppen de raad nog kan draaien voor
de begroting van 2022 en zij gaat akkoord.
DOP wil graag de OZB tegen een ander licht houden, omdat de OZB aan de kritische kant is. Zij
gaat akkoord.
VVD concludeert dat het positief behaalde resultaat positief, maar ook flinterdun is.
CDA geeft aan dat het resultaat positief is dankzij meevallers. In geval van tegenvallers had het
resultaat ook negatief kunnen zijn. In 2018 is de OZB nader onderzocht en aangepast en zij
roept het college op om te onderzoeken of we nog steeds op de goede weg zijn met de OZB.
Burgemeester is verheugd te horen, nu er een positief resultaat is, dat de raad weloverwogen wil
onderzoeken wat er nog moet gebeuren. In de commissie is reeds besproken om de OZB nog
eens tegen het licht te houden en wellicht kan de werkgroep weer worden opgetrommeld. In
de commissie is reeds voorgesteld om de voormalige werkgroep weer samen te laten komen
om de OZB te onderzoeken.
 Burg zegt toe de OZB te onderzoeken.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
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7.9 Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2021 gemeente Boekel.
GVB vraagt aandacht voor de visie van de begraafplaatsen. Zij is teleurgesteld dat een toezegging
van 2019 pas in 2022 opvolging zal krijgen. De tarieven in 2020 voor de grafrechten van 2021
zijn vastgesteld onder voorbehoud van de toezegging dat er beleid gemaakt zou worden
waarop de tarieven van 2022 gebaseerd zouden worden. Zij vraagt of er beleid is gemaakt. Zij
is verheugd dat er veel belangstelling is voor bouwgrond en om zo snel mogelijk hierin te
kunnen voorzien dient zij, mede namens CDA en VVD, een motie in en zij leest deze voor:

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel

Onderwerp: Voorjaarsnota: bestemmingsplannen de Biezen en Fase 2 De Burgt

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 24 juni 2021

Constaterende dat
- Het voorzien in de woonbehoefte van essentieel belang is voor de leefbaarheid van
onze dorpen.
- Binnen de gemeente veel ruimtelijke ontwikkelingen gelijktijdig gaande zijn die allen
prioriteit hebben om het voorzieningenniveau op het gebied van wonen, werken en
leven te faciliteren.
- Vanwege deze ruimtelijke ontwikkelingen, particuliere initiatieven en transitie van de
landbouw veel vergunningsaanvragen liggen.
- Deze ontwikkelingen ambtelijke capaciteit vragen en het College voortdurend
signalen afgeeft dat ambtelijke capaciteit niet aansluit bij deze ambities.
- De woningbehoefte en zelfbouwbehoefte in Boekel, Venhorst en Huize Padua hoger
is dan het huidige aanbod => geldt ook voor Boekel
- Een bestemmingplanprocedure een doorlooptijd kent van 1,5- 2 jaar.
Overwegende dat
- Het van belang is dat er perspectief is voor jongvolwassenen die in gemeente Boekel
willen wonen.
- Het gebrek aan ambtelijke capaciteit om een nieuw bestemmingplanprocedure op te
starten de leefbaarheid, het in stand houden van de voorzieningen en de wens om in
Boekel, Venhorst of Huize Padua te wonen, niet in de weg mag staan.
- Vinden het welbevinden van de ambtenaren ook belangrijk onder hoge druk
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Roept het College op
-

De bestemmingplanprocedure de Biezen z.s.m. op te starten.
Hiervoor, indien nodig, tijdelijk extra ambtelijke capaciteit aan te trekken.
De gemeenteraad na het zomerreces over de uitvoering van deze motie op de
hoogte te stellen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door de fracties:

Handtekening:

Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel
CDA
VVD

CDA

vult aan dat de motie aangevuld moet worden. Behalve dat de bestemmingsplanprocedure
de Biezen z.s.m. opgestart moet worden, moet ook De Burgt fase 2 z.s.m. opgestart worden.

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel

Onderwerp: Voorjaarsnota: bestemmingsplannen de Biezen en Fase 2 De Burgt

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 24 juni 2021
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Constaterende dat
- Het voorzien in de woonbehoefte van essentieel belang is voor de leefbaarheid van
onze dorpen.
- Binnen de gemeente veel ruimtelijke ontwikkelingen gelijktijdig gaande zijn die allen
prioriteit hebben om het voorzieningenniveau op het gebied van wonen, werken en
leven te faciliteren.
- Vanwege deze ruimtelijke ontwikkelingen, particuliere initiatieven en transitie van de
landbouw veel vergunningsaanvragen liggen.
- Deze ontwikkelingen ambtelijke capaciteit vragen en het College voortdurend
signalen afgeeft dat ambtelijke capaciteit niet aansluit bij deze ambities.
- De woningbehoefte en zelfbouwbehoefte in Boekel, Venhorst en Huize Padua hoger
is dan het huidige aanbod.
- Een bestemmingplanprocedure een doorlooptijd kent van 1,5- 2 jaar.
Overwegende dat
- Het van belang is dat er perspectief is voor jongvolwassenen die in gemeente Boekel
willen wonen.
- Het gebrek aan ambtelijke capaciteit om een nieuw bestemmingplanprocedure op te
starten de leefbaarheid, het in stand houden van de voorzieningen en de wens om in
Boekel, Venhorst of Huize Padua te wonen, niet in de weg mag staan.
- Vinden het welbevinden van de ambtenaren ook belangrijk onder hoge druk
Roept het College op
-

De bestemmingplanprocedure de Biezen en Fase 2 De Burgt z.s.m. op te starten.
Hiervoor, indien nodig, tijdelijk extra ambtelijke capaciteit aan te trekken.
De gemeenteraad na het zomerreces over de uitvoering van deze motie op de
hoogte te stellen.

en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fracties:

Handtekening:

Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel
CDA
VVD

DOP

hoort graag eerst de reactie van de wethouder. Bovendien vraagt zij indien er voorrang wordt
gegeven aan De Biezen aan de Burgt fase 2, welke projecten er dan blijven liggen. Zij kijkt
ernaar uit om raadsbreed te onderzoeken aan welke knoppen er gedraaid kunnen worden
van de begroting. DOP staat positief tegenover de bouwplannen aan De Biezen, maar
gezien de krappe ambtelijke capaciteit vindt zij het lastig om te kiezen tussen
bestemmingsplannen, omdat dit betekent dat andere plannen blijven liggen. DOP dient
eveneens een motie in m.b.t. ruimtelijke ordening en zij leest deze voor:
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Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel

Onderwerp: ruimtelijke ordening

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 24 juni 2021
constaterende dat:
-

de afdeling ruimtelijke ordening van het ambtelijk apparaat erg veel werkdruk ervaart;
hierdoor initiatieven niet door kunnen gaan of later door kunnen gaan dan gewild;

overwegende dat:
-

ambtenaren zich hard inzetten voor de gemeenschap, maar we niet meer kunnen
vragen dan verwacht kan worden;
het niet goed is voor de gemeente Boekel en inwoners wanneer ruimtelijke
initiatieven niet zomaar opgestart kunnen worden;
voor de raad duidelijk moet worden welke keuzes gemaakt kunnen worden, zowel
voor nu als in de toekomst;
de raad tot nu toe weinig meegenomen is in dit probleem;
een duidelijke stand van zaken prettig is voor ambtenaren, het college en de raad;

verzoekt het college:
-

zo snel mogelijk middels een memo o.i.d. de raad over de volgende zaken te
informeren:
1. waar zich op dit moment problemen bij de afdeling voordoen;
2. wat mogelijke oplossingen voor deze problemen zijn;
3. waar voor de raad (de komende jaren) keuzevrijheid wat betreft ruimtelijke
ordening zit;

en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fracties:
D.O.P.
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Handtekening:

CDA

verwacht dat de liquiditeit geen probleem zal vormen voor de investeringen die gepland
staan. Zij vraagt hier echter wel aandacht voor te houden. Er is een instroomstop door
Jeugdbescherming afgekondigd door een sterk groeiend tekort aan personeel. CDA vindt dit
alarmerend, mede omdat de coronacrisis ook gevolgen heeft voor de jeugd. Bovendien zal
deze stop voor extra kosten voor gemeenten zorgen. Zij roept het college, alsmede de
andere fracties, op om de focus te zetten op verenigingen, sport en cultuur, omdat hiermee
veel geld bespaard kan worden.
VVD
is verheugd met het positieve resultaat, maar zij ziet weinig ruimte voor nieuwe initiatieven.
Zij stelt voor om met creatieve ideeën te komen voor de wensen die er zijn.
Burg
reageert dat er weliswaar niet veel ruimte is voor nieuwe initiatieven, maar er kunnen ook
keuzes worden gemaakt.
Wethouder Tielemans deelt de bezorgdheid niet t.a.v. de capaciteit. Het college is ervan overtuigd dat
het ambtelijk apparaat in staat is alle plannen uit te voeren.
GVB
is verbaasd dat de wethouder een ander geluid afgeeft als van de week door het college
werd gedaan.
DOP
is verbaasd over het antwoord van de wethouder. Eerder heeft de wethouder aangegeven
dat de afdeling ruimtelijke ordening op hun tenen loopt, terwijl hij nu aangeeft dat het
ambtelijk apparaat wel in staat is om alle plannen uit te voeren.
CDA
reageert dat de wethouder zich meer expliciet mag uitdrukken. Het ambtelijk apparaat zou
mee moeten groeien met het stijgend aantal inwoners.
Wethouder Tielemans bevestigt nogmaals dat het huidige personeel hard werkt, maar zij kunnen alle
plannen uitvoeren.
DOP
vraagt of er voldoende capaciteit is om de plannen nu of op een later tijdstip uit te voeren.
Indien er nu voldoende capaciteit is, kan plan de Daandelendennen nu worden opgepakt.
Wethouder Tielemans reageert dat de planprocedure zelf ook tijd vergt.
DOP
wil hun motie intrekken, omdat nu blijkt dat de signalen niet waar blijken te zijn.
Vz
brengt de motie van GVB, CDA en VVD in stemming en zij concludeert dat de raad akkoord
gaat. VVD geeft aan dat de motie overbodig is, maar zij stemt in om een stok achter de deur
te houden.
Vz
brengt het voorstel in stemming en zij concludeert de raad unaniem akkoord gaat.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
7.10 Raadsvoorstel inzake ontwikkelvisie De Burgt fase 2.
CDA
wil graag voortgang maken met de woningbouw om ook te voorzien in de woningbehoefte
van de volgende generatie. Zij stemt in met het besluit.
GVB
verzoekt het college ervoor te waken dat er gebouwd wordt naar behoefte. De
wervingskosten resulteren in twee onder 1 kap kavels, terwijl de behoefte groeit naar
goedkopere woningen. Zij kan instemmen met het besluit.
DOP
sluit zich aan bij GVB dat er gebouwd moet worden naar behoefte en niet voor geld. Verder
heeft zij zorg t.a.v. de geur voor dit gebied.
VVD
gaat akkoord. Er moet gebouwd worden naar de wensen van de mensen.
Wethouder Tielemans reageert dat in de loop van de tijd de kosten meer inzichtelijk worden.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
Vz

schorst de vergadering om 22.45 uur om met de fractievoorzitters te overleggen of de
agenda voor 23.00 uur afgehandeld kan worden.
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Vz

hervat de vergadering om 22.50 uur en zij concludeert dat de fractievoorzitters een eindtijd
nastreven van 23.00 uur.

7.12 Raadsvoorstel inzake veranderopgave inburgering.
VVD
had aanvankelijk zorgen over de financiële gevolgen voor de gemeente. Door de
aangenomen motie van de VNG zijn de zorgen grotendeels weggenomen.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
7.13 Raadsvoorstel inzake ophogen budget mantelzorgwaardering.
Wethouder Willems biedt zijn excuses nogmaals aan voor het reeds verstrekken van de bonnen aan
de mantelzorgers, terwijl er nog een besluit moet worden genomen.
VVD
heeft een uitleg van het verstrekken van de bonnen via een memo vernomen. Dit had echter
ook in het raadsvoorstel opgenomen kunnen worden, zodat het raadsvoorstel als hamerstuk
kon worden behandeld. Verder uit zij haar zorg over hoe alle mantelzorgers bereikt kunnen
worden.
DOP
vraagt hoe het voorliggende voorstel financieel wordt gedekt.
CDA
reageert dat de raad enkel het budget beschikbaar stelt en het college kiest zelf voor een
invulling. Het budget is bedoeld voor de waardering van de mantelzorgers, maar zij verneemt
dat de educatie van de professionals ook wordt bekostigd uit dit budget. Zij vraagt of deze
educatie niet uit een ander budget kan worden bekostigd.
GVB
complimenteert de wethouder met zijn handelwijze en zij gaan akkoord met het besluit.
Wethouder Willems antwoordt dat het budget zowel bedoeld is voor de waardering van de
mantelzorgers als voor de educatie van de mantelzorgers. Het bereiken van alle
mantelzorgers blijft een aandachtspunt.
DOP
vraagt nogmaals van welke middelen dit voorstel wordt bekostigd.
Wethouder Willems reageert dat het budget uit de algemene middelen komt.
DOP
wil dan eerst de discussie in de raad voeren alvorens er middelen uit de algemene reserve
beschikbaar worden gesteld.
Vz
antwoordt dat de middelen in de begroting beschikbaar zullen worden gesteld voor
mantelzorgers, met de goedkeuring van de raad.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
7.14 Motie vreemd aan de orde van de dag.

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
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Onderwerp: Quick Scan Lokale Democratie

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 24 juni 2021
Constaterende dat



Werken aan de lokale democratie een continuproces is.
De gemeente Boekel de komende jaren te maken krijgt met ingewikkelde
maatschappelijke opgaves, waarbij de inspraak van inwoners essentieel is.

Overwegende dat
 De Quick Scan Lokale Democratie een door Democratie In Actie (DIA) ontwikkelde
methode is om inzichten te genereren in de werking van de lokale democratie.
 Met de Quick Scan de gemeente Boekel een start kan maken om samen te werken
aan een beter lokaal democratisch samenspel.
 De Quick Scan inzicht geeft in de werking van de lokale democratie in de gemeente
Boekel en wensen en oordelen van raadsleden, collegeleden, ambtenaren en
inwoners.
 De Quick Scan tips en suggesties oplevert voor mogelijke verbeteringen, in de vorm
van een verbeteragenda.
Verzoekt,
 Het college een door DIA uitgevoerde Quick Scan Lokale democratie van onze
gemeente te laten maken. Themapagina Quick Scan Lokale Democratie
 Het college en de gemeenteraad medewerking te verlenen aan de Quick Scan.
 De bevindingen te bespreken in een raadscommissie.

en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door het lid/de leden:

Handtekening:

D.O.P.
Joop van Lanen

GVB

had in het Presidium besproken moeten worden, omdat het een aangelegenheid is van de
raad en het is geen oproep aan het college.
CDA sluit zich aan bij GVB. Het is niet logisch om deze weg te volgen. Het onderwerp staat
genoteerd voor het eerstvolgende Presidium.
VVD stelt voor om de quick scan als eerste agendapunt in het volgende Presidium te bespreken.
DOP verzoekt om de motie in stemming te brengen.
DOP stemt voor en CDA, GVB en VVD willen het onderwerp bespreken in het Presidium.
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De raad verwerpt de motie, zonder hoofdelijke stemming, waarbij de leden Van Lanen, Jansen
en Kanters worden geacht voor te hebben gestemd.
8. Vaststelling notulen raadsvergadering 20 mei 2021.
Wethouder Buijsse merkt op dat de schriftelijke vragen en de beantwoording niet zijn toegevoegd.
De notulen, worden inclusief de ingediende wijzigingenlijst en de schriftelijke vragen, vastgesteld.
9. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er is niemand met een opmerking.
10. Sluiting.
De vz sluit de vergadering om 23.10 uur.
De notulen zijn aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel
gehouden op 14 oktober 2021.
De griffier

De voorzitter

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

C.J.M. van den Elsen

Toezeggingen
Datum
1.
Raad 28-6-2018

Toezegging
Wethouder Willems zegt toe, m.b.t. het
raadsvoorstel inzake evaluatie pilot De Pionier in
Venhorst, nieuwe initiatieven te ondersteunen met
de benodigde passende middelen.
Wethouder Buijsse zegt toe, in de raad van 13
december 2018 m.b.t. het vragenhalfuur, uit te
zoeken of er nog meer handhavingsverzoeken uit
de omgeving van De Elzen zijn ontvangen.
Wethouder Buijsse zegt toe uit te zoeken hoeveel
veehouderijen in Boekel in overtreding zijn.

2.

Raad 13-12-2018

3.

Raad 28-2-2019

4.

Raad 5-3-2020

Wethouder Tielemans zegt toe de toetsing van de
grondaankopen, voor De Burgt, aan de risico en
beheersmaatregelen inzichtelijk te maken.

5.

Raad 11-11-2020

Wethouder Tielemans zegt toe een memo aan de
raad te doen toekomen met een lijst van
innovatieve projecten op het gebied van
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Voortgang
Zie memo
2021/30
Deze toezegging
is per mail op 31
maart 2021
beantwoord.
Deze toezegging
is per mail op 31
maart 2021
beantwoord.
De toezegging is
meegenomen in
het raadsvoorstel
wat in juni 2021
aan de raad
wordt voorgelegd.
Memo 2021/31 is
verstuurd.

6.

Raad 11-11-2020

7.

Raad 30-3-2021

8.

Raad 20-5-2021

9.

Raad 20-5-2021

10.

Raad 24 juni
2021

11.

Raad 24 juni
2021

werkloosheid.
Burg zegt toe dat in de voorjaarsnota de
jeugdadviesraad wordt opgenomen.

Burg zegt toe, n.a.v. de motie struikroven, een
voorstel of memo aan de raad te doen toekomen.
Wethouder Willems zegt toe, een brief te sturen
naar de werkgevers die bekend zijn, om hun
arbeidsmigranten op te roepen een vaccinatie te
halen.
Wethouder Willems zegt toe, m.b.t. de gebiedsvisie
Huize Padua, over een jaar terug te komen naar de
raad in hoeverre de kpi’s zijn behaald.
Wethouder Buijsse zegt toe, m.b.t. het
duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda, zich in
te spannen, om de verplichting om van het gas te
gaan, zo lang mogelijk uit te stellen.

Burg zegt toe, m.b.t. jaarverslag en jaarrekening
2020, de OZB te onderzoeken.
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De
jeugadviesraad is
in de
voorjaarsnota
opgenomen.
Memo 2021/56 is
verstuurd.

Gemeenten
hebben geen
instrumenten om
burgers te
verplichten van
het gas af te
gaan, omdat er
geen
warmtenetten
zijn.

