Advieslijst van de commissie Bestuur en Leven d.d. 9 februari 2021
19.00 uur – 20.40 uur.
Aanwezig:

Mevrouw M.A.T. van den Broek (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
De heer P.J.W. van Lankvelt (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),
F.H.A. Koolen (VVD),
De heer T.G.G. Tielemans (VVD).

Tevens aanwezig: De heer P.M.J.H. Bos (burgemeester),
De heer H.A.J. Willems (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste).
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor
burgers
4. Raadsvoorstel inzake
Regionale
ontwikkelagenda,
ondersteuning en zorg
voor inwoners met een
psychische
kwetsbaarheid.
5. Raadsvoorstel inzake
kadernota 2022
Veiligheidsregio BrabantNoord.
6. Raadsvoorstel inzake
kadernota 2022
Werkvoorzieningschap
Noordoost Brabant.
7. Raadsvoorstel inzake
beleidskader 2021-2024
Regionaal Bureau
Leerplicht en voortijdig
schoolverlaten Brabant.
8. Raadsvoorstel inzake
kadernota 2022 GGD
Hart voor Brabant.
9. Raadsvoorstel inzake
kadernota 2022 Brabants

De vz heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik wil maken van het spreekrecht.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het
voorstel van Burgemeester en Wethouders.
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Historisch
Informatiecentrum.
10. Vooruitblik op
onderwerpen die gaan
spelen binnen
portefeuillehouders Regio
Brabant Noordoost en
stukje terugkoppeling van
bijeenkomsten die
hebben plaatsgevonden.

11. Informatie m.b.t.
financiële gevolgen
corona-pandemie.
12. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.
Memo 2021/02 inzake
stand van zaken
preventie armoede en
schulden.
Memo 2021/04 inzake
ontwikkelingen op het
gebied van de
jeugdbescherming en
jeugdreclassering.

De vz concludeert dat de commissie akkoord gaat met het afhandelen van
agendapunt 10 en 11 middels een memo.
Burg. Reageert dat de onderwerpen vanuit zijn portefeuille reeds
vanavond bij de kadernota’s aan de orde zijn gekomen. Er is geen
aanvullend nieuws te melden. De voorzitter van de regio, dhr. Mikkers,
heeft afgelopen vrijdag een toelichting gegegeven over het coronabeleid
en de regiodeal, alsmede mevrouw Boman, die een toelichting over het
RES beleid heeft gegeven. Beide toelichtingen zijn terug te zien. De burg
benadrukt dat de financiele consequenties als gevolg van de
coronamaatregelen in balans zijn met de middelen die Boekel vanuit het
rijk heeft ontvangen.

VVD geeft aan dat de raad in januari 2021 verder geïnformeerd zou worden
over de visienotitie armoedebestrijding. Inmiddels heeft de raad een memo
ontvangen en zij vraagt de wethouder of de memo door het college gezien
wordt als de informatieverstrekking naar de raad. De actuele stand van
zaken m.b.t. armoedebestrijding bestaat uit een startnotitie aangevuld met
een aantal infographics en leer en innoveerdocumenten. Zij vraagt de
wethouder om een bevestiging. Er worden geen verdere concrete acties
voor armoedebestrijding gedaan. Zij vraagt de wethouder om een
bevestiging. Indien er wel concrete acties zijn gedaan, vraagt zij de
wethouder om deze acties te duiden. Met wie en waarom is besloten om de
focus te leggen op de jeugd en wie is specifiek deze doelgroep. VVD vindt
dat de focus op deze doelgroep er niet voor zorgt dat de gezinnen
geholpen worden. Bovendien lijkt de voorgestelde routekaart meer ten
dienste te staan van het ambtelijk apparaat en de professionals i.p.v. een
hulpmiddel voor de burger. In de startnotitie staan conclusies waar VVD
van is geschrokken. Zo blijkt dat 40% van de boeren in Boekel onder de
armoedegrens leeft. Om hoeveel gezinnen gaat het concreet en zijn deze
gezinnen in beeld en welke hulpverleningstrajecten zijn er aan gekoppeld ?
In 2019 is het beschikbare budget voor armoedebestrijding niet ingezet, in
2020 is deel van het budget voor het opstellen van de startnotitie en in
2021 is een deel gebruikt voor de SCC, maar er is geen concrete invulling
van het budget. Zij vraagt de wethouder of dit een juiste conclusie is en zij
vraagt wat er gebeurt met de budgetten die niet zijn gebruikt.
Wethouder kan daar nu wel op ingaan, maar hij heeft niet alle getallen
paraat. De desbetreffende ambtenaren hebben aangegeven dat zij graag
elke themabijeenkomst, tot de zomer, een onderwerp willen toelichten. Hij
verzoekt het Presidium om hier tijd voor vrij te maken.
DOP benadrukt de urgentie van het onderwerp. De overige fracties sluiten
bij DOP aan en zij verzoeken het Presidium onderwerpen m.b.t. het sociale
domein te agenderen voor de themabijeenkomst.
CDA ziet eveneens graag dat het onderwerp jeugd in een informeel “benen
op de tafel” sessie meegenomen wordt in de themabijeenkomsten.
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Wethouder Willems reageert dat de 2 ambtenaren graag na de
zomervakantie het onderwerp jeugd in de themabijeenkomst willen
toelichten.
VVD reageert dat het te lang duurt om het sociaal domein pas na de zomer
te behandelen.
Burg geeft aan dat de wethouder tijdig deze onderwerpen heeft
aangedragen bij het Presidium, maar het Presidium heeft zelf deze
onderwerpen on hold gezet. Het is een mogelijkheid om 3 onderwerpen te
agenderen voor een themabijeenkomst.
17. Vaststelling advieslijst De advieslijst wordt, inclusief de ingediende wijziging, vastgesteld.
commissie Bestuur en
Leven 1 december 2020
18. Rondvraag
De heer Van Lanen stelt voor, indien er geen 3 onderwerpen bij een
themabijeenkomst geagendeerd kunnen worden, om een extra avond te
beleggen.
Verder geeft de heer Van Lanen aan dat er zoveel informatie wordt
gegeven door de portefeuillehouders bij de terugkoppeling van de regionale
bijeenkomsten, dat hij graag ziet dat de informatie vantevoren op papier
wordt aangereikt.
Mevrouw Jansen las in het Boekels Weekblad dat Boekel heeft besloten
om niet deel te nemen aan het loket Uniek Sporten Regio Noordoost
Brabant.
Burgt vraagt mevrouw Jansen om deze vraag aan de verantwoordelijk
portefeuillehouder tijdens de commissie Wonen en Werken te stellen.
De heer Gruijters ondersteunt de oproep van de heer Van Lanen om
desnoods een extra avond te beleggen om het sociaal domein te
bespreken. Verder vraagt hij naar de stand van zaken van het budget, dat
gemeenten via de algemene uitkering hebben ontvangen, voor perspectief
voor jongeren in coronatijd.
Wethouder Willems antwoordt dat iedere gemeente een beroep kan doen
op €10.000,-. Boekel wil de gelden gebruiken om een samenwerking te
bewerkstelligen tussen de jeugdwerker en de Stichting Binnensport Boekel
t.b.v. de jeugd.
Mevrouw Van Mensvoort vraagt of er meer mensen zijn die gebruik maken
van de bijstand als gevolg van de coronacrisis.
Wethouder Willems antwoordt dat er van de 60 Tozo regeling aanvragen 2
aanvragen afkomstig zijn uit Boekel. Eén aanvraag is toegezegd en één
aanvraag is ingetrokken.
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