Advieslijst van de commissie Bestuur en Leven d.d. 18 februari 2020
20.00 uur – 22.20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
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-Penninx (CDA),
De heer R.M. Gruijters (CDA),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB),
De heer J.J.M. van Lanen (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer M.G.W. Kanters (DOP),
Mevrouw N. Dijcks-Mijland (VVD),
De heer F.H.A. Koolen (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 agenda wordt conform concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik wil maken van het spreekrecht.
De burgemeester geeft aan dat hij bij de verschillende raadsvoorstellen m.b.t. de
regio toelichting en uitleg zal geven.
Wethouder Willems meldt dat er binnenkort een eindrapportage wordt
gepresenteerd inzake analyse volume jeugdhulp. Specialistische jeugdhulp
neemt in de regio toe terwijl demografisch gezien er sprake is van een afname
van het aantal jeugdigen. PON is gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de
verdeling van de jeugdzorg in onze regio. Hierop is al een korte terugkoppeling
gegeven waaruit blijkt dat Boekel daar goed uitkomt met weinig verwijzingen naar
hele dure zorg. De raad zal middels een memo worden geïnformeerd over de
uitkomsten van het onderzoek.
In de regio is een contract afgesloten van gecertificeerde instellingen met
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het betreft hier 5 instellingen en heeft
betrekking op zo’n 4000 kinderen in onze regio. Alle jeugdregio’s in Brabant
hebben deze contractering gezamenlijk afgesloten waardoor dezelfde tarieven
gehanteerd kunnen worden en door deze samenwerking kan de bureaucratie
afnemen en hoeft er minder overleg plaats te vinden over de uitvoering.
Wethouders Jeugd in de regio hebben gezamenlijk gesprekken gevoerd met een
aantal cliëntenraden. Met elkaar is gesproken over wat zich nu werkelijk op de
werkvloer afspeelt.
WMO, het abonnementstarief is door de raad onlangs gewijzigd en regionaal
wordt op dit moment uitgezocht wat dit precies inhoudt voor elke gemeente in de
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regio. In maart zal de raad middels een memo worden geïnformeerd. Omdat dit
een beslag zal leggen op onze financiële middelen gaat de wethouder voorstellen
om als regio hierover een brief te sturen naar het ministerie.
In het kader van de participatiewet is de notitie armoede onlangs door de raad
aangenomen en onlangs is een vacature opengesteld voor de functie van
armoederegisseur.
M.b.t. het gezondheidsplein zijn de ondernemers, investeerders en ontwikkelaars
bij elkaar gebracht. De investeerders hebben Maron Health Care gekozen als
ontwikkelaar. Maron Health Care kan nu samen met de investeerders de
gesprekken verder opstarten met de ondernemers. Maron Health Care heeft
aangegeven graag met de huisartsen verder te willen gaan op het
gezondheidsplein. De gemeente wordt op de hoogte gehouden.
Voortgang VVV; het college wil een overeenkomst af gaan sluiten met Visit
Brabant, die de routes brabantbreed gaat uitzetten. Er is door Visit Brabant al
een voorlichtingsavond gehouden voor alle vrijwilligers. Het voornemen is om te
komen tot een bekostigingsstructuur: gedeeltelijk per kilometer en gedeeltelijk per
inwoner. Dat zal wat meer middelen vragen maar hiermee is er wel een goede
partner om alles goed uitgevoerd te krijgen.

5. Bespreken
onderzoek van de
rekenkamercommissies van Bernheze,
Boxtel en Meierijstad
inzake AgriFood
Capital.

Verkoop Sint Jangebouw; De Stichting Vrienden van St. Jan heeft de vraag
neergelegd of het mogelijk is een gedeelte van het gebouw commercieel te
verhuren. Daarop heeft het college in eerste instantie gereageerd dat dit een
meerwaarde betekent voor het gebouw. Dat zou, alsdus de Stichting, hen nog
verder in financiële onmogelijkheden brengen om tot aankoop over te gaan. De
opening die is gevonden is dat als de Stichting sommige ruimtes commercieel
willen uitnutten dat zij dan een vergunningaanvraag kunnen doen die kan leiden
tot een tijdelijk vergunning. Wel is de gemeente gevraagd om eerste recht van
terugkoop mocht de Stichting het gebouw op enig moment weer willen verkopen
tegen de dan geldende taxatiewaarde maar wel met de maatschappelijke
bestemming. De wethouder hoopt daarmee een handreiking richting de Stichting
te hebben gedaan. De Stichting heeft aangegeven voor 1 maart a.s. duidelijkheid
te kunnen verschaffen.
GVB is in het verleden sceptisch geweest t.a.v. AgriFood Capital en de uitvoeirng
daarvan, maar zij constateert dat er inmiddels maatregelen zijn genomen. Er zijn
al stappen gezet in de goede richting.
DOP constateert eveneens dat er vooruitgang is en zij vraagt wat de conclusies
betekenen voor de gemeenteraad en voor de gemeente Boekel.
CDA constateert dat een aantal aanbevelingen worden opgepakt. Een
aanbeveling behoeft nog aandacht. In het rapport wordt nadrukkelijk de
aanbeveling gedaan om de raad aan de voorkant in positie te brengen.
Portefeuillehouders-overleggen worden steeds belangrijker in de regio en daarbij
is een pro-actieve houding van het college om de raad bij relevante thema’s aan
de voorkant in stelling te brengen gewenst.
VVD merkt op dat het nog niet eenvoudig is om alles binnen de regio goed bij te
houden. Zij is wel van mening dat de raad goed wordt bijgepraat maar dat dat
binnen de regio nog niet altijd voldoende is om overal over op de hoogte te
blijven.
De burgemeester reageert men van ons allen eigenaarschap verwacht; we
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6. Raadsvoorstel
inzake kadernota
2021 BSOB.
7. Raadsvoorstel
inzake kadernota
2021 GGD Hart voor
Brabant.
8. Raadsvoorstel
inzake kadernota
2021 Regionaal
Bureau Leerplicht en
voortijdig
schoolverlaten.
9. Raadsvoorstel
inzake kadernota
2021
Werkvoorzieningscha
p Noordoost Brabant.
10. Raadsvoorstel
inzake beleidskader
2021 Veiligheidsregio
Brabant-Noord.
11. Raadsvoorstel
inzake Kadernota
2021 BHIC.
12. Raadsvoorstel
inzake continueren
regionale
samenwerking
binnen regio
Noordoost Brabant.

vormen zelf de regio Noordoost Brabant. Dat geldt voor zowel raden, colleges als
organisaties. En daar was het af te toe zoeken. Het heeft ook te maken met de
middelen die ter beschikking worden gesteld. Als je met 3,-- per inwoner een
organisatie een aantal doelen wilt laten nastreven betekent dat dan je zelf als
organisatie ook moet bijdragen. Geprobeerd wordt daar nadrukkelijker invulling
aan te geven. En wij kunnen onszelf aan de voorkant goed inleven en
voorbereiden dmv kadernota’s en begrotingen. En daarnaast moet worden
gekeken hoe thematisch onderwerpen beter handen en voeten kunnen worden
gegeven.
De raad adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
De raad adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
De raad adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.

De raad adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.

De raad adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
De raad adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
CDA constateert dat er voor diverse gemeenten centrumontwikkeling is
opgenomen in de regiodeal, behalve voor Boekel. Zij vraagt of de regiodeal al
definitief is. CDA vindt dat de raad niet voldoende is betrokken bij de prioritering
van het aanbod voor de regiodeal.
GVB vraagt wat de cofinanciering bij de regiodeal betekent in de financiën m.b.t.
tot de regio Noordoost Brabant. Hoe verhoudt de bijdrage van 4 euro zich hierbij.
Hoe kijkt de wethouder tegen de uitvoerbaarheid van de strategische agenda. Zij
kan zich vinden in wijzigingsvoorstel 5; de transitie naar een duurzame en
toekomstbestendige landbouw die economisch rendabel is en zij roept alle
raadsleden op om 19 februari 2020 in te stemmen met dit voorstel tijdens de
regiobijeenkomst.
DOP is nog zoekende naar de rol van de raad. Vanavond wordt de commissie
om advies gevraagd, terwijl morgen de regionale bijeenkomst plaatsvindt.
Bovendien vraagt zij af wat de rol is van de raadsleden morgen bij deze
bijeenkomst.
VVD vindt het besluitvormingsproces qua volgorde lastig, omdat morgen de
regionale bijeenkomst plaatsvindt.

Advieslijst commissie Bestuur en Leven 18 februari 2020

Griffier legt uit dat er wijzigingsvoorstellen en suggesties zijn ingediend die 19
februari besproken gaan worden tijdens de regionale bijeenkomst. De raadsleden
gaan daar over stemmen en daar komt dan uit of een voorstel/suggestie
gedragen wordt bij de aldaar aanwezige raadsleden. Die uitkomst wordt door de
regio 20 februari teruggelegd naar de gemeenten. Dat wordt naar de raad
doorgeleid zodat de raad dat kan betrekken bij de besluitvorming op 5 maart a.s.
De raad adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.

13. Raadsvoorstel
inzake controle- &
rapportageprotocol
Accountantscontrole
2019.
14. Mededelingen,
Er zijn geen mededelingen.
ingekomen stukken
en memo’s.
15. Vaststelling
De advieslijst wordt, inclusief de ingediende wijziging, vastgesteld.
advieslijst commissie
Bestuur en Leven 3
december 2019.
16. Rondvraag
Mevrouw De Bruin vraagt of de wethouder bewaakt of de functie van Nia Domo
als gemeenschapshuis voldoende wordt ingevuld en weet de wethouder hoe de
gebruikers van Nia Domo hier tegenover staan.
Wethouder Willems antwoordt dat er verenigingen hebben aangegeven dat zij
niet 100% tevreden zijn over de werkwijze binnen Nia Domo. De uitbater gaat
een gebruikersoverleg organiseren, waarbij de gemeente ook aanwezig zal zijn.
Mevrouw De Bruin verzoekt de wethouder om ook te kijken naar de
oorspronkelijke gebruikers van de maatschappelijke functie van Nia Domo.

Mevrouw Jansen vraagt of de wethouder reeds contact heeft gezocht met de
initiatiefnemers van een huisartsenpraktijk in Venhorst.
Wethouder Willems antwoordt dat de verantwoordelijkheid voor het initiatief niet
bij hem ligt.
Mevrouw Jansen reageert dat een nieuw huisartsenpraktijk in Venhorst een
bijdrage zou kunnen leveren aan het huisartsentekort in Boekel.
Wethouder Willems reageert dat een huisartsenpraktijk in Venhorst geen
oplossing is voor het tekort in Boekel, omdat de huisarts van Elsendorp dit oppakt
in Venhorst. Inmiddels hebben ook burgers uit Boekel zich aangesloten bij een
huisarts in Uden-Zuid. De gemeente Boekel heeft deze huisarts voorgesteld om
een dependance in Boekel te beginnen. Hoewel aansluiting bij de praktijk in
Uden geen ideale oplossing is, biedt het voor nu mogelijk wel voldoende ruimte
om iedereen van een huisarts te kunnen voorzien.
Toezeggingen
Commissie Toezeggingen
B&L
1 19-02-2019 Wethouder Willems zegt toe, m.b.t. raadsvoorstel
pilot Wonen en ondersteuning, na een half jaar de
pilot beknopt te evalueren.
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Voortgang
Deze toezegging is afgedaan
middels memo 2019/61.

