NOTULEN van de vergadering van de Raad
van de gemeente Boekel gehouden op 26 mei 2016
om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:
De heer P.M.J.H. Bos (vz),
Mevrouw M.R.P. Philipse, griffier.
De leden:
De heer A.M.G.M. van de Ven (DOP),
Mevrouw A.A.M. Heunks – van Uden (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Vallee-Jansen (DOP),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GVB),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.P.B. van Lieshout (GVB),
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
De heer M.J.A. Tielemans (CDA),
De heer PJ.W. van Lankvelt (CDA),
De heer W.J. Manders (VVD),
De heer M.R.G. Buijsse (VVD),
De heer J.M. van Duijnhoven (BW).
Voorts aanwezig:
De heer T.A.M. van de Loo, wethouder,
De heer H.A.J. Willems, wethouder,
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij, notuliste.
Afwezig:
De heer H.W.A. van Mierlo (DOP),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB).
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en hij heet iedereen van harte welkom.
De heren Van Mierlo en De Wit zijn met kennisgeving afwezig.
2. Vaststelling van de agenda.
geeft aan dat wethouder Van de Loo een ingekomen brief voor de raad zal toelichten.
concludeert dat de raad instemt met het agenderen van de ingekomen brief als agendapunt
16a.
Vz
concludeert dat de raad zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming unaniem
akkoord gaat met de als hamerstuk voorgedragen agendapunten:
5. Raadsvoorstel inzake het aanwijzen van een waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.
6. Raadsvoorstel inzake het aangaan van een achtervangovereenkomst met het
waarborgfonds Sociale Woningbouw.
8. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Archiefverordening gemeente Boekel 2016.
9. Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2015, herziene begroting 2016 en ontwerpbegroting
2017 BSOB.
10. Raadsvoorstel inzake verlenging convenant regionale samenwerking Noordoost Brabant.
Vz
Vz
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12. Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2016.
13. Raadsvoorstel inzake beleidsbeheersplan Openbare verlichting 2016.
3. Spreekrecht voor burgers.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
4. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 9, te weten mevrouw Heunks, als eerste haar stem uit
mogen brengen.
7. Raadsvoorstel inzake Boekelnet.
CDA houdt haar zorg t.a.v. de gemeentegarantie. Een gemeentegarantie blijft zonder onderpand en
toezicht een risico. Hoe kijkt het college hier tegen aan? Zij kan akkoord gaan met het
raadsbesluit.
VVD is verheugd dat de overheid zich terugtrekt, maar zij betreurt de achtervangregeling, die de
gemeente per jaar € 38.000,- gaat kosten. Zij vraagt of de glasvezel van de gemeente Landerd
is afgestemd op de glasvezel van Boekel, indien deze gemeenten ooit gaan samenwerken.
BW
reageert dat de achtervangregeling geen €38.000,- gaat kosten. Deze regeling brengt de
gemeente €38.000,- per jaar op.
GVB en DOP gaan akkoord met het raadsbesluit.
Vz
reageert dat de financierder heeft aangegeven dat zij een achtervangregeling bijzonder op prijs
stellen. Gezien de lening, de waarde en het eerste recht van koop is het risico minimaal.
CDA geeft aan dat zij, ondanks de risico’s, akkoord kunnen gaan met het raadsbesluit.
De gemeenteraad besluit, zonder hoofdelijke stemming, unaniem akkoord met het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
11. Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Centrum Oost 2.
DOP geeft aan dat zij antwoord heeft ontvangen, op de door hen gestelde vragen en zij gaan
akkoord met het raadsbesluit.
De gemeenteraad besluit, zonder hoofdelijke stemming, unaniem akkoord met het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
14. Raadsvoorstel inzake regionaal arbeidsmarktprogramma Agrifood Capital Werkt! 20162020 en Werkbedrijf Noordoost Brabant.
VVD geeft aan dat hij samen met dhr. Van de Ven lid is van de klankbordgroep voor Agrifood Capital.
Er wordt veel gefaciliteerd en er worden partijen met elkaar verbonden. VVD is verheugd over
de faciliterende en verbindende rol van Agrifood. Zij gaat akkoord met het raadsbesluit.
CDA ziet eveneens veel voordelen voor o.a. ondernemers en onderwijs, maar zij vraagt wat het
regionaal arbeidsbeleid concreet voor Boekel oplevert, omdat Boekel deelneemt aan AgriFood
om met name de Boekelse jongeren aan een baan te helpen. Zij kan akkoord gaan met de
bijdrage per inwoner, ervan uitgaande dat de Provincie ook bijdraagt. Zij vraagt of het mogelijk
is om deze investering vanaf 2017 terug te zien in de begroting onder het onderdeel participatie
van het sociaal domein. In 2017 vindt er een review plaats, waarbij wordt bekeken of de
bijdrage voor het regiofonds en de regionale bijdrage voor de arbeidsmarkt gekoppeld kunnen
worden. Indien deze scheiding wordt opgeheven, vraagt zij het college om goed te kijken of er
inzicht behouden kan worden over de gelden die betrekking hebben op de wettelijke taak van
het Regionaal Werkbedrijf. Hoe kijkt het college aan tegen deze mogelijke ontschotting.
BW
kan zich aansluiten bij CDA. Zij gaat akkoord met het raadsbesluit, maar zij wil eveneens weten
wat Agrifood concreet oplevert voor Boekel.
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GVB

sluit zich aan bij de vorige sprekers. Zij vraagt hoe de vluchtelingen c.q. statushouders een plek
gaan krijgen op de arbeidsmarkt.
DOP sluit zich bij de vorige sprekers aan. Zij vraagt ook aandacht voor de oudere werklozen. In 2020
zal 30% van de werklozen 60 jaar of ouder zijn.
Wethouder Willems is verheugd met de brede ondersteuning voor het werkbedrijf Agrifood Capital. Hij
geeft aan dat werklozen, ook uit Boekel, in de regio naar werk zoeken. Het is niet altijd
zichtbaar wat het resultaat concreet is voor Boekel, maar dit regionale arbeidsmarktprogramma
werkt ook samen met grote bedrijven in de regio, waar Boekelse burgers mogelijk hun werk
vinden. Bij de transities wijst de praktijk uit dat er bij de participatie vaak een tekort is aan
middelen en daarom wil men bekijken of de middelen van het regiofonds gekoppeld kunnen
worden aan de regionale bijdrage voor de arbeidsmarkt. Hij kan zich vinden in het overzichtelijk
houden van de diverse gelden. De Provincie heeft toegezegd middelen bij te dragen en de
wethouder gaat ervan uit dat deze ook aan de gemeente uitgekeerd zullen worden. Aandacht
voor kwetsbare jongeren is één van de speerpunten van Agrifood. Vanuit Optimisd is aandacht
voor asielzoekers. Bij Agrifood is deze groep nog niet besproken. De wethouder bevestigt dat
de oudere werklozen een groeiende groep is, die extra aandacht verdiend.
CDA vraagt of er na het portefeuillehoudersoverleg in juni cijfers bekend zijn met betrekking tot
aantallen personen en projecten.
Wethouder Willems reageert dat het aantal personen en projecten bekend zullen zijn, maar hij gaat er
niet vanuit dat de aantallen terug te herleiden zullen zijn naar aantallen burgers die in Boekel
*
woonachtig zijn. Hij zegt toe te onderzoeken of de cijfers te herleiden zijn naar burgers uit
Boekel en hij zegt toe de cijfers aan de raad te doen toekomen.
De gemeenteraad besluit, zonder hoofdelijke stemming, unaniem akkoord met het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
15. Vaststelling notulen raadsvergadering 24 maart 2016.
De notulen van 24 maart 2016 worden conform concept vastgesteld.
16. Mededelingen en ingekomen stukken.
geeft aan dat de gemeenteraad gisteren het plan van aanpak Vluchtelingen As50+ gemeenten
heeft ontvangen. Dit plan is door alle betrokkenen overhandigd aan de commissaris van de
koningin. De regio As50 is opgedeeld in 3 clusters. Boekel hoort bij de cluster Uden-LanderdBoekel. Uden is bereid om de 300 vluchtelingen voor de gehele cluster op te vangen. Boekel
heeft aangegeven dat zij 50% meer statushouders gaan huisvesten. Dit betekent dat er 13
statushouders bijkomen en het totaal aantal 39 statushouders wordt. De vz roept alle inwoners
op om hun handen uit de mouwen te steken voor de komst van de statushouders.
CDA vraagt of het mogelijk is voor raads- en burgerleden om een bezoek te brengen aan een
vluchtelingencentrum bijv. in Oss of Veghel.
Vz
reageert dat een bezoek aan een asielzoekerscentrum wordt gewaardeerd. Een bezoek zorgt
voor meer draagvlak. De vz vraagt de griffier om bij de gemeenteraads- en burgerleden te
inventariseren wie er belangstelling heeft voor een bezoek aan een centrum en tevens waar en
wanneer dit mogelijk is.
DOP vraagt voor wiens rekening de kosten komen van vluchtelingen en statushouders.
Vz
antwoordt dat bij vluchtelingen als eerste de kosten voor rekening komen van het COA en het
Rijk en bij statushouders zijn de kosten voor de gemeenten. De gemeenten zullen elkaar
compenseren. In de uitkering zal een bedrag zijn opgenomen voor statushouders.
De vz concludeert dat de gemeenteraad geen opmerkingen heeft t.a.v. de ingekomen
stukkenlijst.
Vz
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16.a Ingekomen brief Tielemans
Wethouder Van de Loo legt uit dat de raad in februari het besluit heeft genomen om het ingediende
bestemmingsplan van Tielemans niet in procedure te brengen. Het is mogelijk om op een
besluit van de raad in beroep te gaan. Op 28 april jl. heeft Tielemans een pro forma bezwaar
ingediend. In de commissie Grondgebiedzaken van 10 mei jl. heeft de wethouder aangegeven
dat er nog geen bezwaar was ontvangen, maar door een omissie in de postsysteem werd het
vanmiddag pas bekend bij de wethouder dat de brief reeds op 28 april was ontvangen. Dit pro
forma bezwaar is nog geen inhoudelijke reactie. Het college wil graag samen met de raad een
datum bepalen waarop Tielemans zijn reactie moet hebben ingebracht. De wethouder stelt voor
om een termijn van 6 weken aan te houden, zodat Tielemans 1 juli 2016 zijn inhoudelijke
reactie moet hebben ingediend. De wethouder biedt zijn excuus aan voor deze omissie in het
poststysteem.
VVD geeft aan dat zodra de naam “Tielemans” valt in het gemeentehuis, alle medewerkers alert
moeten zijn.
CDA vindt het buitengewoon slordig om op deze manier te horen dat de brief reeds op 28 april is
ontvangen. CDA heeft met klem in de commissie gevraagd of er een bezwaar was ingediend
door Tielemans. Zij voelt zich overvallen met de vraag van de wethouder. Zij vraagt naar de
gevolgen van de deadline.
Wethouder Van de Loo benadrukt dat de raad zelf de termijn stelt. Hij geeft aan de organisatie aan te
spreken op deze procesgang.
GVB vraagt of de formele reactietermijn reeds verstreken is.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat de gemeenteraad binnen 6 weken moet reageren.
DOP wil een overwogen besluit nemen om te voorkomen dat we onomkeerbare beslissingen nemen.
Zij verzoekt om een schorsing.
* Vz zegt toe een memo aan de raad te doen toekomen over de procesgang. Hij bevestigt dat de
termijn waarbinnen de raad kan reageren nog niet verstreken is.
BW
betreurt de procesgang van de post. Er zal niet volgende week, maar morgen moeten worden
onderzocht hoe het kan dat deze brief niet bij de raad is terecht gekomen.
Vz
schorst de vergadering om 20.20 uur.
Vz
hervat de vergadering om 20.30 uur.
DOP stelt voor om een termijn van 4 weken na morgen af te spreken. Deze termijn geeft de
mogelijkheid om met de raad het onderwerp op 7 juli te bespreken en een verdagingstermijn af
te spreken.
Vz
concludeert dat de raad een termijn vaststelt van 4 weken na morgen.
17. Rondvraag.
Mevrouw Heunks reageert n.a.v. de zaak Tielemans dat zij het weet te waarderen hoe het college de
zaak goed doordacht heeft opgepakt.
De heer De Bruin geeft aan dat de gemeente deze maand 2 keer door de Raad van State in het
ongelijk is gesteld. In de zaak Molenbrand 5-9 is bepaald dat de zaak weer aan de raad zal
worden voorgelegd. Wat gaat de wethouder hieraan doen.
Wethouder Van de Loo geeft aan dat de uitspraak, in de zaak Molenbrand 5-9, nog niet is
doorgesproken in het college, maar volgens de wethouder is de interpretatie van de heer De
Bruin geen juiste weergave.
Mevrouw Van den Broek verzoekt het college om de budgetten en de realisatie van de 3 transities
afzonderlijk aan de raad te rapporteren. De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 de
uitspraak gedaan dat de huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt en dat toegekende
aanspraken op huishoudelijke hulp die gelden tot 1 januari ook na 1 januari gelden.
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Gemeenten zijn verplicht op individueel niveau te toetsen of bezuinigingen op huishoudelijke
hulp ook gerechtvaardigd zijn. Zij vraagt in welke mate er in Boekel bezwaarschriften zijn
ingediend en welke consequenties heeft dit voor het huidige Wmo Budget.
Zij vraagt of Boekel in 2015 middelen heeft overgehouden van het Wmo budget. Zo, ja hoeveel
bedragen de middelen en hoe denkt het college deze middelen te gaan bestemmen?
Vz
reageert dat de budgetten van de transities zijn opgenomen in de jaarrekening. De jaarrekening
is reeds behandeld in het college van B&W. Indien er bij de bestudering van de jaarrekening
vragen zijn, dan verzoekt de vz deze vragen te stellen en niet te wachten tot de
raadsvergadering.
Wethouder Willems antwoordt dat in Boekel geen bezwaar tot een hoorzitting heeft geleid. Er zijn
goede afspraken gevoerd, waarbij is getracht tot een oplossing te komen van beider
tevredenheid. Er zijn middelen over van het Wmo budget, maar deze middelen zijn nodig in
2016, 2017 en 2018 om tot een gedegen balans te kunnen komen.
De heer Buijsse geeft aan dat de raad de afgelopen maand 2 keer een mail heeft ontvangen van de
adviseur van Coppens, waarin zij weergeven dat de gemeente 2 keer de plank heeft
misgeslagen bij de rechter. Hij vraagt de wethouder naar de stand van zaken.
De heer Manders geeft aan dat de raad post heeft ontvangen over het verwijderen van bloemen en
struiken in o.a. De Donk en in Venhorst, waardoor de biodiversiteit in het geding zou komen. Hij
vraagt waarom dit groen vervangen is door gras. Op 1 juni zal er een bijeenkomst inzake
Krachtig Brabant plaatsvinden. Hij vraagt of het college voornemens is naar deze bijeenkomst
te gaan.
Vz
reageert dat wethouder Van de Loo naar deze bijeenkomst zal gaan. De overige collegeleden
zullen de rol van gastheer op zich nemen voor een bijeenkomst van het Europees Platform
Parlement in Boekel.
Wethouder Van de Loo vraagt de heer Manders om de locaties te benoemen van het verwijderde
groen en de foto’s te overhandigen. De adviseur van Coppens heeft gereageerd op de
uitspraak van de Raad van State en zij hebben hier, middels een mail aan de raad, op
gereageerd.
Mevrouw Van Eert benadrukt dat er tevens zorgen zijn vanuit bewoners dat de bermen zo vaak worden
gemaaid dat het ten koste gaat van de biodiversiteit. Zij constateert dat de vergaderingen van
maart en juli op de website staan, maar niet de raad van 26 mei 2016.
Vz
bedankt mevrouw Heunks voor de vele jaren van waarnemend voorzitterschap van de raad.
Mevrouw Heunks wenst de heer Tielemans veel succes als waarnemend voorzitter.
De heer Tielemans bedankt de raad voor het vertrouwen.
18. Sluiting.
De vz sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed om 20.50 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel gehouden op 7 juli
2016.
De griffier

De voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos
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Toezeggingen

1. Wethouder
Van de Loo

Wethouder Van de Loo zegt toe, in de raad van 8 oktober
2015, m.b.t. het raadsvoorstel handhaving in gebruik
genomen gemeentegrond buiten de bebouwde kom, een
memo aan de raad te doen toekomen inzake de kosten
en opbrengsten.

2. Vz

Vz zegt toe, in de raad van 10 december 2015 m.b.t. 6.
raadsvoorstel tot vaststelling van de belastingverordening
2016, uit te zoeken wat de kosten zijn van gefaseerd
betalen van OZB door bedrijven.

3. Wethouder
Willems

Wethouder Willems zegt toe in de raad van 26 mei 2016
bij raadsvoorstel inzake regionaal
arbeidsmarktprogramma Agrifood Capital Werkt! 20162020 en Werkbedrijf Noordoost Brabant, te onderzoeken
of de cijfers te herleiden zijn naar burgers uit Boekel en hij
zegt toe de cijfers aan de raad te doen toekomen.
Vz zegt toe in de raad van 26 mei 2016 bij agendapunt
16a inzake ingekomen brief Tielemans, dat hij de raad
een memo zal doen toekomen over de procesgang.

4. Vz
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Het gefaseerd
betalen van OZB
door bedrijven is
in de thema
informatieavond
van 19 april 2016
besproken.

