Advieslijst van de digitale commissie Bestuur en Leven d.d. 15 juni 2020
20.00 uur – 22.05 uur.
Aanwezig:

Mevrouw M.A.T. van den Broek (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer R.M. Gruijters (CDA),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer J.M.M. van Lanen (DOP)
Mevrouw S.G. Tielemans (VVD),
Mevrouw N. Dijcks-Mijland (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. Terugkoppeling
vanuit
portefeuillehouders
Regio Brabant
Noordoost.

De vz heet iedereen van harte welkom. Er is een bericht van verhindering
ontvangen van de heer Kanters, wegens ziekte.
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik wil maken van het spreekrecht.
Burg. Vraagt ondersteuning in het naleven van de maatregelen die door het
RIVM zijn opgesteld in de noodverordening. Tijdens de laatste bijeenkomst van
de burgemeesters van de regio Brabant Noordoost is naar voren gekomen dat zij
zich genoodzaakt zien ook in de komende maanden de maatregelen uit te
voeren. De komende maanden zullen moeilijk zijn, nu de maatregelen zijn
verruimd, maar het in acht houden van de maatregelen is nog steeds van belang.
Indien de maatregelen de komende maanden niet goed in acht worden genomen,
zullen de maatregelen ook nog na 1 september van kracht zijn.
Wethouder Willems
Wmo Jeugd en Gezondheid
Voor de psychosociale hulpverlening is een Brabant breed kernteam
samengesteld om afspraken te maken t.a.v. de overstijgende thema’s, zoals
nabestaanden en rouw en IC patiënten en naasten.
Poho Wmo
Er is een nieuwe samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. De
VNG en zorgverzekeraars Nederland hebben afspraken gemaakt om tot een
landsdekkende en structurele samenwerking te komen. Deze samenwerking is
niet vrijblijvend voor de zorgverzekeraars. In onze regio wil men inzetten op GGZ,
ouderen en preventie.
Kosten wmo
De kosten voor 2019 zijn gestegen van € 710.000,- naar € 750.000,-, een stijging
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van 6%. Daar staat tegenover dat de kosten voor het Wmo toezicht lager
uitvallen, te weten € 155.000, i.p.v. € 170.000.
Decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang
Deze voorziening willen we in stand houden voor kwetsbare burgers om hen
onderdak en begeleiding te bieden. Het rijk stelt een uitkering beschikbaar van
3,5 mio euro. In 2019 was er een tekort van € 100.000,- maar deze kunnen uit de
eigen middelen, reserve Beschermd Wonen. worden aangevuld.
Poho Jeugd
Er is gestopt met de lopende inkoopprocedures en in 2021 zal een
noodprocedure aan de jeugdzorgaanbieders worden voorgelegd. In de nieuwe
procedure zal worden gewerkt middels een productenboek, wat meer inzicht
verschaft in de te leveren zorg. Tevens zal er meer inspraak zijn, doordat het
dorpsteam samen met de jeugdige en ouders afspraken maken over de af te
nemen zorg met de bijbehorende termijn. Er wordt van het lumpsum systeem
overgestapt naar het PxQ (price x quantity = prijs maal volume (hoeveelheid)
systeem.
Er lopen nog transformatietrajecten, waarvan de kartrekkers 5 succesvolle
opdrachten hebben gezien als alternatief voor verblijf nl de inzet van gezins- en
trainingshuizen.
Het budgettair kader is bijgesteld, omdat het woonplaatsbeginsel met 1 jaar is
uitgesteld. Dat betekent dat wij, als regio, een paar miljoen meer moeten
opbrengen, een totaalbudget voor jeugdzorg om een indicatie te krijgen, dat is
135 miljoen euro.
Er zijn afspraken gemaakt voor de continuiteit van de financiering i.v.m. de
coronacrisis. Afspraak tussen het ministerie van VWS en de VNG is dat de
regionale inkooporganisatie, voor ons, het RIOZ in Den Bosch, moet invulling
geven aan de gecontracteerde aanbieders. Vanuit het rijk opdracht om de
continuïteit van financiering te borgen, ongeacht de geleverde prestaties.
IBN holding
Het bestuur heeft besloten om de uitvoering van de participatiewet te verlengen
tot 1 juli 2021, zodat daarna overgestapt kan worden naar de nieuwe scenario’s.
IBN probeert innovatief vorm te geven aan de werkzaamheden. In de crisis was
minder vraag naar automatten, maar ze zijn overgegaan op het maken van
mondkapjes en schorten. De financiële impact van de crisis lijkt vooralsnog groot
op het IBN, omdat ze buiten de NOW regeling vallen. Mogelijk komt er een
financiële regeling voor de IBN, waarmee hun verliezen een heel eind zijn
gedempt.
HMC Hulpmiddelen is failliet gegaan, maar de curatoren hebben laten weten dat
Kersten de hulpmiddelen overneem. Voor acute zorg kan er reeds een beroep
worden gedaan op de nieuwe leverancier.
Bibliotheek De Lage Beemden is weer open. Tevens willen zij weer gaan starten
met cursussen a.d.h.v. de nieuwe protocollen.
Wethouder Willems heeft in het Dagelijks Bestuur van de GGD het
luchtonderzoek aangekaart. Het LNV start i.s.m. het ministerie van VWS een
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5. Raadsvoorstel
inzake
programmabegroting
2021,
jaarverantwoording
en
resultaatbestemming
2019 van de
Veiligheidsregio
Brabant Noord.
6. Raadsvoorstel
inzake begroting
2021 en jaarstukken
2019 Regionale
Ambulance
Voorziening.
7. Raadsvoorstel
inzake begroting
2021 en jaarstukken
2019 GGD Hart voor
Brabant.
8. Raadsvoorstel
inzake begroting
2021 Regionaal
Bureau Leerplicht en
voortijdig
schoolverlaten
Brabant Noordoost.
9. Raadsvoorstel
inzake begroting
2021 en jaarstukken
2019 Brabants
Historisch
10. Raadsvoorstel
inzake jaarverslag en
jaarrekening 2019
Gemeente Boekel.
11. Raadsvoorstel
inzake voorjaarsnota
2020 gemeente
Boekel.

onderzoek naar de luchtkwaliteit van veehouderij - covid-19 en wethouder
Willems zal hieraan deelnemen. Hij benadrukt dat de vogelgriep, varkenspest, qkoorts en het covid-19 los van elkaar moeten worden gezien.
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.
 Burg. zegt toe bij de jaarvergadering van de RAV de overschrijding van de
aanrijtijden voor Boekel onder de aandacht te brengen.
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 commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
 Burg zegt toe de mogelijkheden van een starterslening in het college te
bespreken.

12. Raadsvoorstel
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
inzake begroting
Burgemeester en Wethouders.
2021 en jaarverslag
2019
Werkvoorzieningscha
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p Noordoost Brabant.
13. Mededelingen,
DOP vraagt waarom de begroting van het zorg- en veiligheidshuis niet aan de
ingekomen stukken
commissie ter advies is voorgelegd.
Burg. antwoordt dat enkel de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen
en memo’s.
aan de commissie en raad worden voorgelegd. Het zorg- en veiligheidshuis is
een stichting geworden.
14. Vaststelling
De advieslijst wordt, inclusief de ingediende wijzigingen, vastgesteld.
advieslijst commissie DOP vraagt naar de status m.b.t. de toezeggingen.
Bestuur en Leven 12 Burg. reageert dat de raad middels een raadsinformatiebrief wordt geïnformeerd
om de stijgende kosten van de no cure no pay bureaus een halt toe te roepen. Er
mei 2020
worden enorm veel kosten gemaakt om een heel klein voordeel te behalen.
Wethouder Willems reageert dat de vereisten voor een
gehandicaptenparkeerkaart zijns inziens voldoende terug te vinden zijn op de
website.
DOP bevestigt dat er voldoende informatie op de website is terug te vinden, maar
zij ziet graag dat de informatie snel kan worden gevonden.
Burg. komt terug op de vraag van DOP waarom de begroting van het zorg- en
veiligheidshuis niet is geagendeerd.
 Burg. zegt toe uit te zoeken of het zorg- en veiligheidshuis daadwerkelijk over
is gegaan in een stichting.
15. Rondvraag
Toezeggingen
Commissie Toezeggingen
B&L
1 12-5-2020
Burg zegt toe te onderzoeken of de stijgende
kosten van de no cure no pay bureaus, een halt
kunnen worden toegeroepen.
2 12-5-2020
Wethouder Willems zegt toe na te kijken of de
vereisten voor een gehandicaptenparkeerkaart
terug te vinden zijn op de site.
3 15-6-2020
4 15-6-2020
5 15-6-2020

Burg zegt toe bij de jaarvergadering van de RAV
de overschrijding van de aanrijtijden voor Boekel
onder de aandacht te brengen.
Burg zegt toe de mogelijkheden van een
starterslening in het college te bespreken.
Burg zegt toe uit te zoeken of het zorg- en
veiligheidshuis daadwerkelijk over is gegaan in
een stichting.
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Voortgang

Wethouder Willems heeft
communicatie hier op
aangesproken en de vereisten
zijn terug te vinden op de
website.
Deze toezegging is per mail
d.d. 16 juli 2020 afgedaan.

