Advieslijst van de commissie Algemene Zaken d.d. 3 oktober 2016
2016 20.20 uur –21.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

De heer J.M. van Duijnhoven (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
De heer H.W.A. van Mierlo (DOP),
De heer H.A.B. Bullens (DOP),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
De heer H.G.M. van Alphen (BW),
De heer W.J. Manders (VVD),

Tevens aanwezig: De heer P.M.J.H. Bos (Burgemeester),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste)
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor
burgers
4. Raadsvoorstel inzake
wijziging
gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio
Brabant Noord.
5. Raadsvoorstel inzake
strategische visie 2030.

6. Raadsvoorstel inzake
frauderisicoanalyse.
7. Raadsvoorstel inzake
inkoopbeleid 2016.
8. Raadsvoorstel inzake
verlenging convenant

Advies
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.
Burgemeester geeft aan dat in de bijlagen een verzoek van de gemeente Den
Bosch is opgenomen, waarin Den Bosch kenbaar maakt dat zij nadrukkelijk
een juridische toets wensen. Boekel zal het advies, voortvloeiend uit de toets,
de komende week ontvangen. De veiligheidsregio heeft de wens kenbaar
gemaakt de besluitvorming door te willen schuiven naar medio december.
De commissie adviseert de gemeenteraad dit raadsvoorstel aan te houden tot
medio december 2016.
GVB, DOP en BW adviseren positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
VVD adviseert de raad om het raadsvoorstel aan te houden en eerst het
gesprek aan te gaan met andere gemeenten over samenwerking. Redenen
hiervoor zijn dat Boekel deel uitmaakt van veel samenwerkingsverbanden en
weinig zelf regelt. Boekel heeft de OZB verdubbeld om alle voorzieningen te
kunnen betalen. Zij acht het niet realistisch dat Boekel in de toekomst nog
alles zelf kan betalen met 10000 inwoners. Het is beter nu mee te praten met
andere gemeenten, dan dat Boekel over 2 jaar bij een andere gemeente
ingedeeld wordt.
CDA heeft weinig terug gezien van deregulering de laatste jaren en het is nu
weer een speerpunt. Verder benadrukt zij het belang van glasvezel,
digitalisering, afvalbeheersgebied en nieuw woonbeleid. Bij de genoemde
randvoorwaarden om deze speerpunten te kunnen bereiken, mist zij de
financiële haalbaarheid van de zelfstandigheid van de gemeente Boekel.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voortel
van Burgemeester en Wethouders.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voortel
van Burgemeester en Wethouders.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.
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regionale samenwerking
Noordoost Brabant.
9. Mededelingen,
Er zijn geen mededelingen.
ingekomen stukken en
memo’s.
10. Vaststelling
De advieslijst wordt conform concept vastgesteld.
advieslijst vergadering
Algemene Zaken 27 juni
2016.
11. Rondvraag.
Er is niemand met een vraag.
Toezeggingen
1 Loco burgemeester Van de Loo zegt toe, in de commissie AZ van
27 juni 2016 m.b.t. raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2016
gemeente Boekel, de raad een memo te doen toekomen over de
voortgang van de werkzaamheden t.b.v. het Gemeentelijk
Rioleringsplan.
2 Loco burgemeester Van de Loo zeg toe, in de commissie AZ van 27
juni 2016 m.b.t. raadsvoorstel inzake jaarrekening 2015, begroting
2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 BHIC, schriftelijk antwoord
te geven of er een termijn voor staat wanneer het Rijk moet
besluiten of het te veel ontvangen bedrag aan huurvergoeding door
het BHIC terug dient te worden betaald aan het rijk.
3 Loco burgemeester Van de Loo zegt toe, in de commissie van 27
juni 2016 m.b.t. de rondvraag, de raad te informeren zodra de
financiële gevolgen duidelijk zijn van de uittreding van Veghel uit de
BSOB.
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Voortgang

Deze vraag is op 4 juli 2016
per mail beantwoord.

