Advieslijst van de commissie Bestuur en Leven d.d. 17 maart 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),
De heer 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).
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor
burgers
4. Vooruitblik op
onderwerpen die gaan
spelen binnen
portefeuillehouders Regio
Brabant Noordoost en
stukje terugkoppeling van
bijeenkomsten die
hebben plaatsgevonden.

5. Informatie m.b.t.
financiële gevolgen
corona-pandemie.
6. Raadsvoorstel inzake
rapportageprotocol
accountantscontrole
2020.
7. Raadsvoorstel inzake
partnerschap gemeenteIBN.

De vz heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik wil maken van het spreekrecht.
Burg. meldt dat elke donderdag de burgemeesters overleg hebben over
covid-19. Tot 5 mei zullen er geen feesten en evenementen plaatsvinden.
Met voorzichtigheid wordt er gekeken naar mei en juni. Inmiddels heeft er
met organisaties overleg plaatsgevonden wat er mogelijk is in augustus,
op voorwaarde dat het aantal besmettingen niet stijgt.
Wethouder Willems meldt dat bij de GGD wordt onderzocht hoe de
governance moet worden ingericht, omdat de GGD een autonome
organisatie is van de gemeenten. Bij de Wmo wordt bekeken hoe om moet
worden gegaan met het kwaliteitskader. Tevens wordt onderzocht hoe om
moet worden gegaan met chronisch verslaafden. Oss is centrumgemeente
voor beschermd wonen. Beschermd Wonen wordt overgedragen aan de
gemeenten en de reserve die Oss heeft opgebouwd zal mogelijk over de
gemeenten worden verdeeld. Bij de GGD is een nieuwe directeur publieke
gezondheid aangesteld. De GGD houdt op 7 april een webinar
luchtkwaliteit in relatie tot covid-19, waarbij mogelijk het RIVM aansluit.
Burg. deelt mede dat de TOZO en de TONK regelingen via Meijerijstad
lopen en alle regelingen worden naar behoren uitgevoerd.
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.
 Wethouder Willems zegt toe dat het partnerschap met IBN na 2 jaar zal
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8. Raadsvoorstel inzake
het realiseren van een
mobiliteitscentrum.
9. Raadsvoorstel inzake
Nederlandse
schuldhulproute en
schuldhulpmaatje Boekel.

worden geëvalueerd en hij zegt toe, de kpis’s die hiervoor worden
opgesteld, aan de raad te doen toekomen t.z.t.
CDA en GVB adviseren positief naar de raad. GVB en DOP zien het graag
terugkomen in de raadsvergadering.
De commissie heeft diverse vragen gesteld. VVD en GVB adviseren
positief naar de raad. DOP roept op om in Boekel een loket te openen voor
burgers met een schuldhulpvraag en VVD wil graag weten hoe het proces
verloopt tussen enerzijds het zoeken van burgers die hulp nodig hebben en
het leggen van contact met hen.
 Wethouder Willems zegt toe uit te zoeken hoe burgers worden
opgespoord die in aanmerking komen voor schuldhulp.
Er zijn geen mededelingen.

10. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.
11. Vaststelling advieslijst De advieslijst wordt conform concept vastgesteld.
commissie Bestuur en
Leven 9 februari 2021.
12. Rondvraag
Mevrouw Jansen geeft aan dat 1 op de 10 ouderen financieel wordt
benadeeld door familie of bekenden. Ouderen zijn vaak afhankelijk van
anderen, omdat ze digitaal niet vaardig genoeg zijn. Er is een alliantie ter
preventie van financieel misbruik van ouderen en zij vraagt of Boekel ook is
aangesloten bij een regionale alliantie.
Wethouder Willems reageert dat er ouderenadviseurs zijn en mogelijk
kunnen we bij bijeenkomsten inzake armoedebeleid financieel misbruik van
ouderen bespreken.
De heer Van Lanen vult aan dat in een andere gemeente gebleken is dat
financieel misbruik tegen kan worden gegaan met bepaalde maatregelen.

1.

2.

Toezegging
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven van
17 maart 2021, dat het partnerschap met IBN na 2 jaar zal worden
geëvalueerd en hij zegt toe, de KBI’s die hiervoor worden opgesteld,
aan de raad te doen toekomen t.z.t.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven van
17 maart 2021, uit te zoeken hoe burgers worden opgespoord die in
aanmerking komen voor schuldhulp.
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Voortgang

