Advieslijst van de commissie Grondgebiedzaken d.d. 21 maart 2017
van 20.00 – 21.35 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (voorzitter)
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier)

Commissieleden:

Mevrouw A.A.M. Heunks-van Uden (DOP),
De heer Kanters
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.P.B. van Lieshout (GVB),
De heer Vand en Elzen (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
De heer J.M. van Duijnhoven (BW),
De heer Wezenberg (VVD),
De heer M.R.G. Buijsse (VVD).

Tevens aanwezig:

De heer T.A.M. van de Loo (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste).

Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling
agenda.
3. Spreekrecht voor
burgers.
4. Stand van zaken
Randweg.

5. Raadsvoorstel
inzake Kadernota
Bestuurscommissie
Afvalinzameling
Land van Cuijk en
Boekel.

6. Raadsvoorstel
inzake Kadernota
2018
Omgevingsdienst
Brabant Noord.

Advies
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
Wethouder Van de Loo geeft aan dat het proces t.a.v. de ontwikkeling van de
randweg voorspoedig verloopt. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is
gebleken dat de rotonde aan de noordzijde bij de Volkelseweg en de oversteek van
de Erpseweg naar de Kiesbeemd meer aandacht behoeft. Het college zal op 11
april a.s. het bestemmingsplan vaststellen, waarna het bestemmingsplan aan de
raad zal worden voorgelegd. De Provincie heeft opdracht gegeven aan een bureau
voor de verdere uitwerking van het tracé. De planning is om begin 2019 over te
gaan tot realisatie van de randweg. Voor de zomer zal iedereen een bod worden
toegedaan om na de zomer tot afronding te komen.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgermeester en Wethouders, maar er zijn nog diverse vragen gesteld en de
commissie wil eerst antwoord ontvangen.
 Wethouder Van de Loo zegt toe schriftelijk antwoord te geven op de
volgende vragen:
- Hoe gaat BCA anticiperen op een groter aangeleverd aandeel asbest door
een gemeente?
- Betreft de korting op het aanleveren van asbest via een gespecialiseerd
bedrijf een subsidie?
- Hoeveel asbest wordt er aangeleverd?
- Hoe komt de bijdrage van de inzameluren tot stand?
Er zijn nog diverse vragen gesteld. De commissie heeft er moeite mee dat het
ODBN de taakstellende bezuiniging niet heeft gehaald, dat de financiële
onderbouwing en de adoptieadviezen ontbreken en dat de ODBN geen rekening
houdt met de vergaderdata van de diverse gemeenteraden.
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7. Raadsvoorstel
Er zijn nog diverse vragen gesteld.
inzake
Grondbedrijfrapportage 2017.
8. Mededelingen,
ingekomen stukken
en memo’s.
9. Vaststelling
De advieslijsten worden conform concept vastgesteld.
advieslijst
vergadering 6
december 2016
12. Rondvraag.
De heer Van Duijnhoven refereert aan een krantenartikel waarin staat dat de
gemeenten Uden en Bernheze zijn op de vingers getikt v.w.b. statushouders. Hij
vraagt of Boekel voldoet aan de verplichting?
Wethouder Van de Loo antwoordt dat Boekel in 2016 een taakstelling had van 36
statushouders. Boekel heeft 38 statushouders gehuisvest en daarmee heeft Boekel
een surplus.
De heer Van den Elzen geeft aan begrip te hebben voor de burgers die protesteren
aan de Langstraat, maar tegelijkertijd vormen de borden, die met touwtjes boven het
fietspad hangen, een gevaar. Hij verzoekt de borden te verwijderen.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat onderzocht wordt of de veiligheid wordt
gewaarborgd.

1.
2.

3.

Toezegging

Voortgang

Wethouder van de Loo zegt toe, in de commissie GZ van 11 maart
2014, het gemeentelijk archeologiebeleid aan het eind van de volgende
regeerperiode te evalueren.
Wethouder Van de Loo zegt toe, in de commissie GZ van 4 oktober
2016 m.b.t. raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Arendnest 14 en 5a
te Boekel, de koppellijn tussen Arendnest 14 en 5a dikker af te laten
drukken tussen de 2 bouwblokken met een dik bolletje aan het begin en
eind van de lijn.
Wethouder Van de Loo zegt toe, in de commissie GZ van 21 maart 2017
m.b.t. raadsvoorstel inzake Kadernota Bestuurscommissie
Afvalinzameling Landf van Cuijk en Boekel, schriftelijk antwoord te
geven op de volgende vragen:
- Hoe gaat BCA anticiperen op een groter aangeleverd aandeel
asbest door een gemeente?
- Betreft de korting op het aanleveren van asbest via een
gespecialiseerd bedrijf een subsidie?
- Hoeveel asbest wordt er aangeleverd?
- Hoe komt de bijdrage van de inzameluren tot stand?

Memo 2016 / 53 is
verspreid.
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De verduidelijkte
verbeelding is voor de
raadsvergadering van 13
oktober 2016 verspreid.
Deze vragen zijn per mail
op 27 maart 2017
beantwoord.

