Advieslijst van de commissie Bewonerszaken d.d. 11 februari 2015
van 20.00 – 21.35 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
Aanwezig:

Mevrouw A.A.M. Heunks – van Uden (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier)
Mevrouw G. Vallee (DOP),
Mevrouw A.M.G. Brouwer (DOP),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
Mevrouw C.T.J.J. Aarden (CDA),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (BW)
De heer W.J. Manders (VVD).

Tevens aanwezig: De heer H.A.J. Willems (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste),
Afwezig:

Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling agenda.

3. Spreekrecht voor
burgers.
4. Raadsvoorstel inzake
Regionaal beleidskader
Participatiewet.
5. Raadsvoorstel inzake
Verordening Participatie.
6. Raadsvoorstel inzake
verordeningen

Mevrouw J.G.M. Franssen-van Berkel (DOP),
Mevrouw L.A.M. Manders (VVD),
Mevrouw S.G. Tielemans (VVD).
Advies
De vz opent de vergadering en hij heet iedereen van harte welkom.
BW vraagt de wethouder een toelichting te geven op het krantenartikel inzake
de overname van het vastgoed van Nia Domo.
Wethouder Willems geeft aan dat alle partijen overeengekomen zijn dat er
een andere weg met Nia Domo wordt ingeslagen. Op donderdag 12
februari 2015 zal om 18.00 uur officieel door de gemeente tot aankoop
van het vastgoed van Nia Domo worden overgegaan. De pers is ook
hierbij uitgenodigd. De Rabobank en Bavaria hebben goedkeuring
gekregen en kan de gemeente de lening aflossen. Stichting Nia Domo
blijft Nia Domo beheren totdat er een ondernemer is gevonden die Nia
Domo wil overnemen.
VVD vraagt of Bavaria afgekocht is.
Wethouder Willems antwoordt dat het contract met Bavaria doorloopt tot 1
oktober 2016. ontract af, dus tot dan loopt het door. De schulden zijn dan nog
niet afgelost.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
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.
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Participatiewet en WWB
maatregelen.
7. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.
8. Vaststelling advieslijst DOP merkt op dat bij de rondvraag in de advieslijst van 3 december 2014
vergadering 3 december
staat: “ Mevrouw Vallee geeft aan dat er in Boekel 880 inwoners zijn
2014.
met dementie.” Dit moet zijn 180 inwoners.
De advieslijst wordt, inclusief de ingediende wijziging, vastgesteld.
9. Rondvraag
Mevrouw Brouwer verzoekt de wethouder de raad te informeren over de
situatie bij Boekels Ven zij vraagt of de nutsvoorzieningen voor rekening
komen Ecodorp of de gemeente.
Wethouder Willems antwoordt dat de vraag inzake Ecodorp gesteld moet
worden aan wethouder Van de Loo. Er is een memo inzake Boekels
Ven aan de raad verstuurd, waarin staat dat het bestemmingsplan door
de Raad van State nietig is verklaard. Er wordt nu teruggevallen op het
oude bestemmingsplan. Swamp Valley is mogelijk geïnteresseerd om
te ontwikkelen. De gemeente heeft aangegeven dat het proces opnieuw
moet worden doorlopen.
Mevrouw Van de Broek vraagt of de gemeenschapshuizen De Horst en Nia
Domo meegenomen worden in het accommodatiebeleid.
Wethouder Willems reageert dat waar er overeenkomsten zijn, kunnen deze
worden meegenomen. De Horst is paracommercieel en Nia Domo is
commercieel.
De heer Manders reageert dat De Horst inmiddels ook een commercieel
bedrijf is.
Wethouder Willems bestrijdt dat De Horst commercieel is.
Mevrouw Van Eert merkt op dat eerst gedefinieerd moet worden wat
commercieel is en wat niet commercieel is in het accommodatiebeleid.
Toezegging
1.

2.

Voortgang

Wethouder Willems zegt toe, in de
Zodra het jaarwerk 2014 afgerond is, volgt er een
commissie BZ van 12 feb. 2014 inzake
memo over de (financiële) resultaten van de
Raadsvoorstel tot vaststelling van diverse
samenwerking met Optimisd.
verordeningen Wet werk en bijstand 2014 de
financiële cijfers en de resultaten van
Optimisd na een jaar te presenteren aan de
commissie.
Wethouder Willems zegt toe, in de
commissie BZ van 3 december 2014 m.b.t.
Raadsvoorstel inzake toekomst
onderwijshuisvesting Boekel, terug te komen
naar de raad met een raadvoorstel na de
verkenningsfase.
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