Advieslijst van de commissie Bestuur en Leven d.d. 10 juni 2021
20.00 uur – 22.45 uur.
Aanwezig:

Mevrouw M.A.T. van den Broek (voorzitter),
Mevrouw A.B.M. Beelaerts van Blokland (griffier),
De heer C. van der Horst (CDA),
Mevrouw G.W.M. van Mensvoort (CDA),
De heer R.M. Gruijters (CDA),
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),
Mevrouw N. Dijcks (VVD),
De heer F.H.A. Koolen (VVD).

Tevens aanwezig: Mevrouw C.J.M. van den Elsen (burgemeester),
De heer H.A.J. Willems (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste).
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor
burgers
4. Vooruitblik op
onderwerpen die gaan
spelen binnen
portefeuillehouders Regio
Brabant Noordoost en
stukje terugkoppeling van
bijeenkomsten die
hebben plaatsgevonden.

5. Terugkoppeling
Klankbordgroep
Raadsleden Regio
Brabant Noordoost door
dhr. Van Lanen.

6. Informatie m.b.t. de

De vz heet iedereen van harte welkom.
DOP vraagt of agendapunt 8 van de agenda kan worden gehaald, omdat
de VVV bonnen al zijn verdeeld. De agenda wordt conform concept
vastgesteld.
Er is niemand die gebruik wil maken van het spreekrecht.
Burg. geeft aan dat er op 24 juni a.s. een regiodag wordt georganiseerd.
Er wordt een analyse uitgevoerd naar de speerpunten en aandachtspunten
van de corona herstelaanpak op de korte en lange termijn. Er zal op een
later moment bij de raad nog op worden teruggekomen.
Wethouder Willems meldt dat uit een overleg met IBN bleek dat zij hun
bestemmingsreserve op orde hebben. Vanuit het werkvoorzieningschap
zal nog een dividend worden vastgesteld. Boekel heeft samen met
Bernheze en Meierijstad een uitvoeringsovereenkomst met IBN
vastgesteld. De akte zal op 30 juni worden ondertekend.
Het zorg en veiligheidshuis heeft onlangs een presentatie gegeven. Zij
stellen voor om de zorg rondom de cliënt te organiseren.
Vanmiddag heeft er een bijeenkomst inzake reikwijdte jeugdhulp
plaatsgevonden. Samen met een werkgroep vanuit het onderwijs zijn
diverse uitvoeringswerkwijzen besproken.
Dhr. Van Lanen geeft aan dat de klankbordgroep op zoek is naar meer
betrokkenheid en verbondenheid tussen de gemeenteraden van de
gemeenschappelijke regelingen. In juli vindt de 3e bijeenkomst plaats. Hij
verzoekt éénieder om de website te bezoeken. In het verleden is een
onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van gemeenschappelijke
regelingen en er is behoefte om weer onderzoek te doen naar de
meerwaarde. De raad zal binnenkort worden verzocht om mee te doen
aan dit onderzoek door een vragenlijst in te vullen.
Burgemeester Van den Elsen deelt mede dat de laatste stand van zaken is
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financiële gevolgen
corona-pandemie.

7. Raadsvoorstel inzake
veranderopgave
inburgering.

8. Raadsvoorstel inzake
ophogen budget
mantelzorgwaardering.
9. Raadsvoorstel inzake
jaarrekening 2020,
jaarverslag 2020 en
kadernota 2022 Brabants
Historisch Informatie
Centrum.
10. Raadsvoorstel inzake
jaarverslag en
jaarrekening 2020
gemeente Boekel.

11. Raadsvoorstel inzake
voorjaarsnota 2020
gemeente Boekel.
12. Raadsvoorstel inzake
begroting 2022 en
jaarstukken 2020
Gemeenschappelijke
regeling GGD Hart voor
Brabant.
13. Raadsvoorstel inzake
wijziging
gemeenschappelijke
regeling Regionale
Ambulance Voorziening
en jaarstukken 2020 en
begroting 2022.

opgenomen in paragraaf 3.9 van het jaarverslag wat vandaag staat
geagendeerd. Corona heeft grote gevolgen gehad voor Boekel, maar de
financiële gevolgen zijn gelukkig beperkt gebleven. Het zal ook nog
moeten blijken wat de psychologische gevolgen zijn van de pandemie,
waarvan ook nog niet duidelijk is hoeveel middelen vanuit het Rijk hiervoor
naar de gemeenten vloeien.
De commissie heeft veel vragen gesteld.
 Wethouder Willems zegt toe in de regio de benaming klantmanager te
bespreken en vervolgens zou de naam in Meierijstad besproken kunnen
worden.
 Wethouder Willems zegt toe uit te zoeken hoeveel burgers de
participatieverklaring hebben afgelegd.
De commissie is verwonderd dat de Boekelse mantelzorgbonnen reeds zijn
uitgedeeld, terwijl de raad het voorstel nog niet heeft geaccordeerd.
De commissie adviseert unaniem positief conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
 Burg. zegt toe te onderzoeken of de bouwvergunningen ook reeds naar
het BHIC worden verzonden.
 Burg. zegt toe te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de BHIC
onder de aandacht te brengen van de jeugd.
De commissie heeft diverse vragen gesteld.
De burgemeester constateert dat er veel inhoudelijke vragen zijn gesteld
die verder reiken als haar portefeuille. Zij stelt voor om samen met de
griffier te kijken naar een andere manier om de openstaande vragen te
beantwoorden in de toekomst. Vz verzoekt de commissie haar vragen voor
maandag 14 juni a.s. te mailen naar de griffie, zodat deze voor de
raadsvergadering kunnen worden beantwoord.
 Burg zegt toe, te kijken naar de aandachtspunten in de
accountantsverklaring en daar op terug te komen bij de raad.
 Burg. zegt toe om samen met de griffier te kijken naar een andere
behandelwijze. Zij kan enkel antwoord geven als portefeuillehouder en
niet op inhoudelijke vragen of bepaalde doelstellingen van andere
beleidsterreinen zijn gerealiseerd. Zij wil graag de volgende keer met het
voltallige college erbij.
De commissie heeft diverse vragen gesteld.
De commissie wordt verzocht om vragen voor 14 juni a.s. naar de griffie te
mailen, zodat deze voor de raad kan worden beantwoord.
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.

Advieslijst commissie Bestuur en Leven 10 juni 2021

14. Raadsvoorstel inzake
zienswijzeverzoek van
gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio
Brabant Noord voor de
programmabegroting
2022 en
resultaatbestemming
2020.
15. Raadsvoorstel inzake
concept jaarplan en
begroting 2022 RNOB.
16. Raadsvoorstel inzake
begroting 2022 en
jaarverslag 2020
Werkvoorzieningschap
Noordoost Brabant.
17. Raadsvoorstel inzake
begroting 2022 Regionaal
Bureau Leerplicht en
voortijdig schoolverlaten.
18. Mededelingen en
ingekomen stukken.
19 Vaststelling advieslijst
commissie Bestuur en
Leven 28 april 2021.
10. Rondvraag

1.

2
3.

4.

5.

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 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 advieslijst wordt, inclusief de ingediende wijzigingen, vastgesteld.

Toezegging
Burg. zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven van 28
april 2021 m.b.t. de gedeeltelijke kwijtschelding huren
verenigingen Q4, om in de 2e week van mei een memo
aan de raad te doen toekomen inzake de financiële
processen.
Wethouder Willems zegt toe om in de themabijeenkomst
van 26 mei bij schuld hulpverlening ook financieel misbruik
van ouderen te betrekken.
 Wethouder Willems zegt toe, in de commissie Bestuur
en Leven van 10 juni 2021, om in de regio de
benaming klantmanager te bespreken en vervolgens
zou de naam in Meierijstad besproken kunnen worden.
 Wethouder Willems zegt toe uit te zoeken hoeveel
burgers de participatieverklaring hebben afgelegd.
 Burg. zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven van
10 juni 2021, te onderzoeken of de bouwvergunningen
ook reeds naar het BHIC worden verzonden.
 Burg. zegt toe te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn om de BHIC onder de aandacht te brengen van de
jeugd.
 Burg zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven van 10
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Voortgang
Memo 2021/50 is verstuurd.

De themabijeenkomst heeft op 26
mei 2021 plaats gevonden.

juni 2021, te kijken naar de aandachtspunten in de
accountantsverklaring en daar op terug te komen bij de
raad.
 Burg. zegt toe om samen met de griffier te kijken naar
een andere behandelwijze van de voorjaarsnota.
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