NOTULEN van de vergadering van de Raad van de gemeente
Boekel gehouden op 10 november 2021 om 16.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:
Mevrouw C.J.M. van den Elsen (vz),
Mevrouw A.B.M. Beelaerts van Blokland, griffier.
De leden:
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
De heer R.M. Gruijters (CDA),
Mevrouw G.W.M. van Mensvoort-Penninx (CDA),
De heer M.J.C.G. Cornelissen (CDA), aanwezig vanaf 16.40 uur
De heer T.T.P.J. Rooijackers (CDA),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GVB),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB)
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
De heer J.M.M. van Lanen (DOP),
De heer M.G.W. Kanters (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer F.H.A. Koolen (VVD).
Voorts aanwezig:
De heer M.J.A. Tielemans, wethouder,
De heer H.A.J. Willems, wethouder,
De heer M.R.G. Buijsse, wethouder,
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij, notuliste.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en zij heet iedereen van harte welkom. Zij deelt mede dat de heer
Cornelissen is verlaat.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
3. Spreekrecht voor burgers.
De heer Van Sleeuwen maakt, namens de ZLTO, gebruik van het spreekrecht m.b.t. de OZB. Tussen
2011 en 2014 betaalde men gemiddeld voor een woning €103,- per €100.000,- WOZ waarde,
voor een gebruiker van een niet woning was de OZB €104,-. In 2022 wordt dit €145,- voor een
woning en €228,- voor een gebruiker van een niet woning. Daarnaast betaalt een ondernemer
ook nog als eigenaar van de niet woning. De OZB is een vorm van vermogensbelasting. De
scheefgroei is echter zodanig dat in de loop der jaren een eigenaar van een niet woning 3,5
keer zoveel betaalt als een eigenaar van een woning. Terwijl de taxatiewijze gelijk is gebleven.
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4. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 6, te weten de heer Van Lanen, als eerste zijn
stem uit mogen brengen.
5. Raadsvoorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2022, alsmede de
meerjarenbegroting 2023-2025.
De fracties geven hun reactie op de algemene beschouwingen.

CDA
Op voorhand dank aan het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de Programma- en
Productbegroting, welke voor begrotingsjaar 2022 reëel sluitend is.
Het is het college gelukt is, om het perspectief van de voorjaarsnota, verder door te zetten in positieve
meerjaren vooruitzichten tot 2025. Het college heeft haar ambitie in de afgelopen 3,5 jaar
waargemaakt: er hangt weer wat fruit aan de boom oftewel er zit weer wat meer vet op de botten. Het
weerstandsvermogen is weer op een acceptabel niveau teruggebracht en betekent dat uitvoering van
de kerntaken niet meer onder druk staan er voldoende basis is om risico’s en investeringen ( voor
zover nu bekend) te kunnen bekostigen. Het college is 4 jaar geleden op weg gestuurd met de
opdracht ( randvoorwaarde) om de burgers daarbij te zoveel mogelijk te ontzien en te streven naar
een “gemiddelde woonlast ten opzichte van de regiogemeenten”. Dat blijkt met het gevoerde
financiële beleid geheel te zijn waargemaakt ( zie tabel blz. 67). Dat betekent dat het huidige
begrotingssaldo in 2022, een bescheiden ruimte biedt voor nieuwe initiatieven of nieuw beleid.
Niet dat we nu een boodschappentas met wensen bij het college gaan deponeren, maar juist in deze
tijd van onzekerheden en transities, onze burgers perspectief bieden op meedenken en ondersteunen
van nieuwe ideeën en initiatieven op gebied van wonen, werken en leven. Schep vertrouwen bij de
burgers dat er ook echt mogelijkheden zijn, daar waar zich kansen aandienen of alternatieve
oplossingen worden geboden. Dat vraagt van college, ambtenaren en politieke partijen lef en
daadkracht.
Het CDA is zich ervan bewust, dat nog niet alle financiële onzekerheden a.g.v. de Corona-crisis
geheel voorbij zijn. Ondanks dat de crisis op zowel sociaal, maatschappelijk als economisch vlak in
leefgemeenschappen van Boekel, Venhorst en Huize Padua een hele grote impact heeft gehad,
zullen de financiële gevolgen voor de gemeentefinanciën beperkt en beheersbaar blijven en gaan we
hopelijk in het nieuwe begrotingsjaar 2022 weer terug naar het normale wonen, leven en werken.
Drie belangrijke speerpunten voor onze gemeente ( wonen, leven en werken) en vanuit dit perspectief
kijken wij CDA naar deze begroting en onze toekomst
Wonen
De woningmarkt blijft de komende tijd nog onder druk staan en brengt vraag en aanbod onvoldoende
tot elkaar, waardoor we in een onwenselijke prijsontwikkeling verkeren.
Het CDA wil in alle 3 woonkernen Boekel, Venhorst en Huize Padua , onze jongeren en starters
perspectief bieden op een betaalbare woning en binnen een realistische termijn realiseerbaar. Aan
beide condities wordt nog steeds niet voldaan en willen wij ( naast starterslening en zelfwoonverplichting bij aankoop kavels) stappen zetten.
Al bij het initiëren van plan De Run heeft het CDA toentertijd sterk gepleit voor doorpakken met
planvorming t.b.v. woningbouw ( toenmalige college en coalitiepartijen wezen nog teveel en te lang
op enkel de risico’s. Wat is de wereld inmiddels ( in 4 jaar tijd) verandert!!!
We realiseren op dit moment de groenste en meest duurzame woonwijk op de Burgt, met aandacht
voor natuur en Peelrandbreuk. Daar mogen wij echt trots op zijn, maar de tijdslijn van de wijk loopt
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niet parallel met de woonvraag/behoefte. Daarom een reële oproep aan het college, versnel de
ontwikkeling van de Burgt en de Biezen en heb oog voor nieuwe woonbehoeften van m.n. starters en
jongeren. Provincie Brabant roept op tot een ambitieus bouwprogramma. Voor bouwen in Boekel en
Venhorst mogen er dus binnen regionale ambities geen belemmeringen zijn.
Daarom leggen wij u de volgende vragen voor: bij welke bouwprojecten in Boekel en Venhorst liggen
er mogelijkheden om versnelde woningbouw te realiseren en welke kansen zijn er in deze plannen
voor betaalbare midden-huur en CPO-startersbouw? ( Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
Leven
Verenigingen en vrijwilligers zijn bakermat van sociale verbinding en ruggengraat van onze
gemeenschappen. Daar moeten we zuinig op zijn. Juist dankzij deze cohesie hebben we afgelopen
jaren samen de Corona-impact doorstaan.
Een jaar geleden tijdens de begroting 2021 hebben we samen met de DOP gepleit en in een motie
het college opgeroepen te komen met een voorstel “voor het instellen van een duurzaamheidsfonds,
waarmee verenigingen in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit dit fonds voor het treffen
van duurzaamheidsmaatregelen en waarbij co-financiering vertrekpunt moet zijn”. Tevens werd
opgeroepen om “vanaf 2021 nieuwe commerciële zonneweidenprojecten een bijdrage te laten doen
in dit duurzaamheidsfonds”.
In de raadsvergadering van 24 juni jl bij het agendapunt Duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda,
hebben we samen met de DOP opnieuw hieromtrent een amendement aangenomen mbt
duurzaamheidsfonds en jaarlijkse donatie van 10.000 in dit Duurzaamheidsfonds. Nu blijkt uit de
beantwoording op onze technische vragen, dat er nog geen enkel initiatief genomen is. Dat vinden wij
erg teleurstellend en roepen het college op hier zo snel mogelijk actie op te zetten, verenigingen te
informeren en beleid te maken mbt bijdragen zonneweiden aan het Duurzaamheidsfond ( en niet te
wachten totdat initiatieven al zijn gerealiseerd en de gemeente naast het net vist). Ook gemiste
kansen ( gedane zaken) nemen geen keer, dat moet dit college zich dan aanrekenen.
Investeringsfonds.
Afgelopen voorjaar is de werkgroep vervangingsinvesteringen ( met vertegenwoordiging vanuit alle
partijen) aan de slag gegaan om zich te oriënteren over mogelijkheden m.b.t maatschappelijk
vastgoed. Het CDA doet een oproep aan de werkgroep om dit jaar nog naast vervanging, tevens met
nieuw beleidsuitgangspunten te komen m.b.t. nieuwe investerings-initiatieven van verenigingen die
zich verder willen door-ontwikkelen.
Het CDA roept op tot vorming van een Investeringsfonds , waarmee verenigingen in staat kunnen
worden gesteld, initiatieven van vervanging/vernieuwing verder vorm en inhoud te geven. Het is
belangrijk de voortgang daarin niet af te remmen maar vrijwilligers en verenigingen juist bemoedigen
in reële initiatieven. Alleen door proactieve fondsvorming , kunnen op korte termijn initiatieven van
verenigingen daadwerkelijk worden opgepakt. ( er moet op tijd een financiële basis zijn).
Het CDA wil het college en de werkgroep hiermee graag helpen om meteen op korte termijn te komen
met een nieuw investeringsbeleid met haalbare financiële basiscondities.
Hoe kijken college en andere partijen hier tegen aan?
Ontwikkelingen buitengebied
Het buitengebied is op vele fronten in rap tempo in ontwikkeling en transitie.
De Energie- en Duurzaamheidsagenda brengen nieuwe initiatieven en vernieuwingen op gang,
stoppende boeren wensen herbestemming lege stallen en willen financieel economisch perspectief
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Najaar 2020 is Boekel een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de
ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte om te komen tot sanering van lege
stallen en een kwaliteitsverbetering van het buitengebied te realiseren. De wethouder heeft ons
toentertijd beloofd, de raad in dit proces mee te nemen bij concrete planvorming op beoogde
bestemmingslocaties. Naast de RvR-verkaveling welke binnen de 3 jaar termijn gerealiseerd moet
worden, leggen ook andere ontwikkelingen druk op de diverse buurtschappen in het buitengebied (
zoals verkeer, arbeidsmigranten, Energieagenda).
Wat is er bereikt m.b.t. Vitaal buitengebied. Wat is de stand van zaken m.b.t de RvR-titels binnen de
RvR-overeenkomst ? Maar wat belangrijk is, wat is de impact van de diverse ontwikkelingen die naast
elkaar en tegelijkertijd op de diverse buurtschappen hun uitwerking hebben. Niet alle combinaties zijn
gewenst e daar moeten we tijdig alert op zijn.
Het CDA roept het college op, op korte termijn onderzoek te doen naar en de raad te informeren over
een integrale gebiedsinventarisatie buurtschappen buitengebied, ter bescherming of bevordering van
de balans tussen wonen, werken en beleven in deze buurtschappen.
Werken
Voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden van ondernemers in Boekel en Venhorst zijn van
groot belang voor het economisch klimaat en start-kansen voor nieuwe bedrijvigheid. Anders
verliezen we jonge ondernemers aan onze regio gemeenten. Dat kan niet de wens zijn van een
college wat de ambitie heeft te komen tot een nieuwe economische visie.
De huidige beschikbaarheid van bedrijfskavels in Boekel en Venhorst is krap en binnen afzienbare tijd
zeker onvoldoende. Daarom is op korte termijn uitbreiding nodig van nieuwe beschikbare industriekavels en roepen wij het college op te onderzoeken waar en welke mogelijkheden er op korte termijn
daartoe zijn en de raad daarover te informeren.
Claims met financiële effecten
Vanuit verleden heeft Boekel (en enkele regiogemeenten) een LOG claim ingediend bij de provincie
vanwege de Verordening Ruimte waardoor nieuwbouw van veehouderijen in LOG gebieden niet meer
mogelijk was. Kosten voor infrastructuur LOG gebied waren vaak al gemaakt en de opbrengsten
moesten komen vanuit nieuwe bouwkavels etc. Volgens summiere info van het toenmalige college
wilde de provincie slechts een fractie van de claim honoreren , waarmee Boekel niet akkoord ging.
Daarna werd het werk voor juristen. Wij hebben in het verleden meermalen hiernaar gevraagd maar
kennen de afloop nog steeds niet. Vraag : is deze claim inmiddels afgewerkt ? Zo ja, met welk
resultaat? Zo nee, wat is nu de stand van zaken?
In begroting 2022 staat in bijlage C het verloop van de algemene reserve met daarin verwerkt o.a.
een bedrag van € 298.000 voor afwerken (laatste deel ) afspraken met Tielemans vanwege niet
realiseren varkensbedrijf aan de Langstraat.
Vraag: is hiermee deze langjarige kwestie volledig afgewerkt ? Zo nee, welke risico’s of
verplichtingen zijn er dan nog voor de gemeente ?
In samenwerking met het college en andere fracties wil het CDA blijven knokken voor het op peil
houden van de drie belangrijke speerpunten voor de inwoners van onze gemeente: een zelfstandige
en autonome gemeente waar het voor de burgers goed is en blijft om te wonen, werken en leven. Tot
zover inbreng CDA Boekel Venhorst 1e termijn.
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Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel

Onderwerp: Programmabegroting 2022 Investeringsfonds Verenigingen

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021

Constaterende dat
- Een werkgroep afgelopen voorjaar van start is gegaan, zich te oriënteren over
mogelijkheden en nieuw beleid t.a.v. toekomstige vervangingsinvesteringen van huidige
maatschappelijk vastgoed;
- Op dit moment een duidelijk algemene beleidslijn t.a.v. vervangingsinvesteringen
maatschappelijk vastgoed nog ontbreekt;
- In de begroting 2022 opnieuw financiële ruimte is voor nieuw beleid;

Overwegende dat
- Voor Initiatieven van verenigingen die willen investeren in vernieuwing of
uitbreiding van hun accommodatie-voorzieningen, er op dit moment geen
beleidskader of financiële middelen zijn, waarmee zij aan de slag kunnen;
- Voorgaande kan leiden tot kwetsbare achteruitgang voor verenigingen, omdat
vernieuwende initiatieven onvoldoende kans krijgen;
- Proactieve fondsvorming een voorwaarde is om tijdig en alert initiatieven kansen
te kunnen geven;
- Op dit moment ook een duidelijke algemene beleidslijn t.a.v. vernieuwings- of
uitbreidingsinvesteringen maatschappelijk vastgoed nog ontbreekt

Roept het college op
- Binnen de begroting 2022 een bedrag van € 100.000 te voteren in een nieuw te vormen
Investeringsfonds Maatschappelijk Vastgoed;
- Samen met de werkgroep tevens financieel- en beleidskader te ontwikkelen voor
ondersteuning van verenigingen die uitbreiding of vernieuwing van hun vastgoedaccommodatie noodzakelijk of wenselijk achten;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Ingediend door de fracties:

Handtekening:

CDA

GVB
Gemeenschapsbelang bedankt het college voor het overhandigen van de programmabegroting 2022
en meerjarenraming 2023- 2025.Voor ons ligt een sluitende begroting en daarvoor onze
complimenten. Ter voorbereiding hebben we diverse vragen gesteld en heeft hierover ook ambtelijk
overleg plaatsgevonden. Bedankt voor jullie ondersteuning.
Gezien de gegeven spreektijd en het feit dat 2022 een verkiezingsjaar is wat leidt tot een nieuw
bestuursakkoord wat invloed heeft op de programma’s 2023- 2025, beperken we ons in deze
beschouwingen op onderwerpen waarvan wij vinden dat deze ongeacht verkiezingsuitslag en
bestuurssamenstelling, voortvarend opgepakt moeten worden. Daarom zullen we in eerste termijn
een zestal moties inbrengen. Hiervoor zal ik tijdens mijn betoog via de voorzitter het woord geven aan
ons fractielid Sharon de Bruin die op betreffend onderwerp demotie zal inbrengen, waarna ik het
betoog verder zal vervolgen.
Volkshuisvesting en woningbouw,
Gemeenschapsbelang vindt dat iedereen recht heeft op een huis die aansluit bij de levensfase en
portemonnee. De discussie rondom huisvesting arbeidsmigranten, maar ook vraagstuk huisvesting
statushouders, woonwensen jongvolwassen, gezinnen en senioren legt bloot dat de gemeente geen
beleid heeft op het gebied van volkshuisvesting waarin ook sociaal- maatschappelijke aspecten zijn
betrokken. Volkshuisvesting is een kerntaak van de gemeente. Gemeenschapsbelang gaat daarom
de motie 1 Volkshuisvesting inbrengen.
Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: Volkshuisvesting
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021
Constaterende dat:
-

Volkshuisvesting een kerntaak is van de gemeente en een beleidsvisie hierop
ontbreekt.

Overwegende dat:
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-

-

Sprake is van diverse huisvestingsvraagstukken voor onze inwoners maar ook voor
bijvoorbeeld huisvesting arbeidsmigranten, statushouders, staanplaatsen
woonwagens,
Schaarste in ruimte en woningvoorraad vraagt om creatieve oplossingen zoals
mogelijkheden voor woningsplitsingen, kamerbewoning, kangoeroewoningen, en Tiny
houses.
Sprake is van diverse sociaal- maatschappelijke vraagstukken, diversiteit in financieel
draagkracht en woonbehoeften zoals bijvoorbeeld één-tweepersoonswoningen,
gezinswoningen, wonen met zorg- en begeleiding, zelfstandig mogelijk kunnen
wonen met toepassing van e-health en (zorg)domotica etc.
Er een stagnatie plaatsvindt t.a.v. de doorstroom van woningen die passend zijn voor
verschillende levensfases

Roept het college op om uiterlijk 2023 een beleidsvisie Volkshuisvesting aan de
gemeenteraad voor te leggen welke leidend is voor toekomstig woningbouwprogramma en
ruimtelijke beleid.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door het lid/de leden:

Handtekening:

Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel

Gemeenschapsbelang heeft - met steun van de hele raad- meermalen aangedrongen voor het
voortvarend oppakken van de bestemmingsplanprocedure plangebied de Biezen in Venhorst.
Ervaring rondom de Voskuilen leert dat hiervoor het plangebied geactiveerd moet worden in de
grondexploitatie. Daarom brengen we hierover een motie (2 exploitatie de Biezen) in.
Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: in exploitatie nemen plangebied de Biezen
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021
Overwegende dat:
-

de gemeenteraad middels een motie in de vergadering van 24 juni jl. het college heeft
opgeroepen voortvarend aan de slag te gaan met woningbouwplannen, waaronder
plangebied de Biezen in Venhorst.
hiervoor het plangebied geactiveerd moet worden in de grondexploitatie.
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Constaterende dat:
- de inwoners uit Venhorst een duidelijk signaal hebben afgegeven; namelijk
doorpakken.
Roept het college op om bouwplan de Biezen te activeren in de grondexploitatie 2022.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door het lid/de leden:

Handtekening:

Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel

Ondernemerschap en werkgelegenheid
Gemeenschapsbelang is blij dat in de programmabegroting de gebiedsvisie Kraaijendonk in Venhorst,
is opgenomen. We gaan er dan ook van uit dat dit volgend jaar voortvarend wordt opgepakt. Als dit
geen terechte verwachting is, horen we dit graag terug van het College.
Gemeenschapsbelang vindt dat het ontwikkelen van bedrijventerrein, lokale en/ of regionale
werkgelegenheid moet opleveren. Enkel een behoeftepeiling
waarbij men aan kan geven hoeveel m2 men nodig heeft is in onze optiek een beperkte behoefte
peiling. Gemeenschapsbelang wil voorkomen dat op de bedrijventerreinen vooral “doosjes” verrijzen
die als beleggingsobject worden geëxploiteerd
Wij steunen dan ook van harte het beleidsvoornemen een economisch beleid op te stellen. Wat ons
betreft geeft dit beleid sturing aan de toekomstige invulling van bedrijventerreinen, maar ook aan de
inrichting van het buitengebied en de centrumgebieden van onze dorpskernen.
De huidige leegloop van de Zuidwand baart ons zorgen. Weer een winkelketen die de deur gaat
sluiten. En helaas horen we nog steeds ontevreden geluiden van ondernemers over de wijze waarop
ze geïnformeerd worden en ook het feit dat de m2 prijs in de Zuidwand onaantrekkelijk is. Het is niet
de projectontwikkelaar die de ondernemers moet binden en boeien. Hiervoor is het College aan zet.
Regie en coördinatie vanuit de gemeente is meer dan ooit noodzakelijk. Onze vraag is of het
College onze punten, nl. Vestigen van bedrijven die leiden tot werkgelegenheid en regie en
coördinatie, aspecten zijn die terug gaan komen in het economisch beleid.
Openbaar groen en onderhoud
Gemeenschapsbelang pleit al jaren voor een bomenbeleids- en beheerplan met daarin een duidelijk
afwegingskader rondom vergunningverlening bomenkap. Reactie vanuit het College was dat sd het
geen prioriteit heeft danwel dat huidig beleid is afdoende is en middelen toereikend zijn. Wat zijn we
blij dat eindelijk gehoor wordt gegeven aan onze oproep en ons is verteld dat we hiertoe in december
een raadsvoorstel mogen verwachten. Vooruitlopend op dit raadsvoorstel zien we dat het budget voor
groenonderhoud in deze begroting is verhoogd. Dit ondersteunen we dan ook van harte Toch moet
ons nog iets van het hart. Wat blijkt het moeilijk te zijn om antwoord te krijgen op vragen hoe het zit
met de invulling en uitvoering compensatie n.a.v. bomenkap. Dit moet wat ons betreft
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transparanter en we vragen dan ook aan het College om via het bomenbeleidsplan te
waarborgen via welk instrument gemonitord wordt wat de compensatieplicht is en waar en
wanneer deze uitgevoerd wordt. Daarnaast vindt Gemeenschapsbelang dat burgers die
financieel bijdragen aan de compensatieplicht geïnformeerd dienen te worden over de
uitvoering. Graag uw reactie op deze behoefte.
Opvolging klachten openbare ruimte
Gemeenschapsbelang weet niet hoe het bij andere partijen is, maar op straat en tijdens
achterbanvergaderingen worden wij voortdurend aangesproken op de slechte staat van fietspaden en
losliggende stoeptegels met risico van valgevaar. Maar wat erger is; deze mensen zeggen
meermalen keurig hun klachten kenbaar te maken maar dat ze vervolgens niets horen, of als ze iets
horen zich niet geholpen voelen. En als er reparaties uitgevoerd worden na verloop van tijd het
probleem zich weer opnieuw aandient. Dit moet beter. Graag horen we van het College wat ze
hieraan gaat doen.
Verkeersveiligheid en infrastructuur
Gemeenschapsbelang vindt bewegen belangrijk. Begaanbare wandelpaden en fietspaden nodigen uit
tot bewegen en ommetjes Tijdens Corona zijn veel mensen gaan fietsen en wandelen. Goed
onderhouden en veilige fiets- en wandelpaden zijn van groot belang voor alle verkeersdeelnemers en
met name voor mensen die minder mobiel zijn. Gemeenschapsbelang is blij dat er een mobiliteitsvisie
en verkeers- en vervoersplan wordt opgesteld. We kunnen het niet nalaten om wederom te
benadrukken voldoende kritische massa in de stuurgroep te waarborgen om te voorkomen dat “oude
plannen” als nieuwe wijn aan de raad worden voorgelegd. Ondertussen is de randweg een feit en
zien we welke impact dit heeft op met name buurtschappen Leurke, Mutshoek, de Aa en ook wijde
omgeving. Onlangs hebben we vanuit deze buurtschappen een duidelijke brief mogen ontvangen
ondersteund met ongeveer 100 handtekeningen. Daarnaast zijn we meermalen door inwoners
aangesproken over de verkeersonveiligheid en ook geluidsoverlast bij de verkeersoversteek
Erpseweg/ de Aa. Daarom brengen we de volgende motie (3) in
Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: Veilige fiets-wandelverbinding buurtschappen Leurke/ de Aa/ Mutshoek/
Kiesbeemd en veilige fiets- wandeloversteekplaats de Aa/ Erpseweg
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021
Constaterende dat:
-

De buurtschappen Leurke, de Aa, Mutshoek, Kiesbeemd door de komst van de
Randweg van elkaar zijn afgesneden
De aanleg van de door de gemeenteraad vastgestelde verbindingsweg LeurkeMutshoek niet doorgaat,
De oversteekplaats de Aa/ Erpseweg onveilig is
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Overwegende dat:
-

-

De impact van de doorsnijding van deze buurtschappen letterlijk en figuurlijk
zichtbaar is zoals de buurtschappen duidelijk hebben verwoord in hun brief, welke is
ondersteund met 100 handtekeningen
De belangen, behoeften en de verkeersveiligheid van wandelaars en fietsers van
deze buurtschappen maar ook van recreanten vanuit onze gemeenten momenteel
niet voldoende zijn geborgd,
Er een trendmatige toename is van recreatief fietsverkeer en wandelaars in onze
gemeente en hiervoor het creëren van “ommetjes” van belang is.
Dat met de komst van de Randweg op de Mutshoek verschillende soorten
verkeersdeelnemers met verschillende snelheden op dezelfde weg bewegen wat
invloed heeft op de verkeersveiligheid voor met name wandelaars en (kwetsbare)
fietsers.
Destijds sprake was van een aanbestedingsvoordeel van de provincie.
De provincie meegewerkt heeft aan een fietsbrug over de N605 op grondgebied
Gemert- Bakel om een recreatieve fietsverbinding in stand te houden.
De fiets/ wandeloversteekplaats de Aa en Erpseweg gevaarlijk is en hierover bij de
gemeente aandacht is/ wordt gevraagd.

Roept het college op om:
- De onveilige verkeerssituatie van de oversteekplaats de Aa/ Erpseweg aan te pakken
en verkeersveilig te maken
- Zich in te zetten voor en gehoor te geven aan de signalen en behoeften vanuit de
buurtschappen Leurke/ de Aa/ Mutshoek/ Kiesbeemd/ inwoners gemeente Boekel
e.o.
- Alles in het werk te stellen om samen met de provincie en gebruikmakend van
eventuele andere financieringsmogelijkheden een veilige fiets- wandelverbinding met
een recreatief karakter tussen de buurtschappen te realiseren, waarbij een fietsbrug
de voorkeur heeft.
- Uiterlijk 22 maart 2022 een voorstel aan de raad te doen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door het lid/de leden:

Handtekening:

Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel
Openbaar vervoer
Gemeente Boekel staat niet op zichzelf. Zij is onderdeel van een regio en daarmee verbonden. Naast
een goede infrastructuur is het van belang dat we ook middels openbaar vervoer bereikbaar zijn en
blijven. Wij lijken steeds meer aan de laatste mem te hangen. Het wegvallen van lijndiensten heeft
niet alleen gevolgen voor de mobiliteit van onze eigen inwoners waaronder studenten, maar ook
impact voor de bereikbaarheid van bedrijven die arbeidskrachten en stagiaires nodig hebben.
Gemeenschapsbelang krijgt de indruk dat onze signalen in Den Bosch niet worden gehoord en
stelt voor dat we een keer met zijn allen op ludieke wijze naar Den Bosch reizen om hiervoor
aandacht te vragen. Dan gaan we de challenge aan, met welk duurzaam vervoersmiddel, de
fiets, de bus of liftend, kom je vanuit Venhorst het eerst aan op het provinciehuis in Den
Bosch, doen jullie mee?
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Gezondheid en welzijn
Volksgezondheid en welbevinden is voor ons maar ook voor veel burgers een van de belangrijkste
onderwerpen. Corona heeft dit nog eens bevestigd. Gemeenschapsbelang vindt dat de gemeente
zich maximaal moet inspannen zorg te dragen voor een goed leefklimaat, infectiebestrijding en
voorzieningen die bijdragen aan het waarborgen van goede volksgezondheid, vitaliteit en psychosociaal welbevinden voor iedereen. Binnen diverse programma’s wordt hieraan invulling gegeven en
heeft Gemeenschapsbelang eerder hierover haar standpunten op het gebied van geur, leefklimaat en
zorg- en welzijnsvoorzieningen uitgedragen. Tot op heden is het de gemeente Boekel aardig gelukt
om binnen de begroting uitvoering te geven aan dit beleid en zijn er jaren waarbij we zelfs over
houden ten gunste van de algemene reserve. Echter; we kunnen onze ogen niet sluiten voor de
toename van steeds complexer wordende sociaal- maatschappelijke vraagstukken. Preventie en tijdig
inspelen op signalen om complexe zorg te voorkomen, is wat ons betreft van groot belang. We kijken
dan ook uit naar de interactieve sessie op 30 november om hierbij stil te staan en wat dit betekent
voor nieuw aanvullend beleid. Deze is nu niet in de begroting opgenomen. Eerder hebben we
hierover afgesproken dat als het nodig is, hiervoor geld beschikbaar zal komen. Graag horen
we van ander partijen of deze toezegging wat hen betreft nog steeds geldt!
Duurzaamheid
Afgelopen maanden is in de gemeenteraad volop aandacht geweest voor de duurzaamheidsagenda,
energietransitie en warmtetransitie. Er liggen nog veel uitdagingen voor ons. Ook is door de raad
besloten een duurzaamheidsfonds op te richten voor wat ons betreft voor een beperkte doelgroep en
zonder kaders. Hierover zullen we dadelijk ook een motie indienen. Daarnaast zou het verstrekken
van een duurzaamheidslening ter facilitering ook een aanvullende stimuleringsmaatregel kunnen zijn.
Hiervoor brengen we ook een motie in. Graag geef ik het woord om beide moties (4 en 5) in te
brengen.
Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: Duurzaamheidsfonds
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021
Constaterende dat
- tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2021 de gemeenteraad besloten heeft een
duurzaamheidsfonds in te stellen en hiervoor jaarlijks 10.000 euro te doneren.
- de gemeenteraad verzuimd heeft kaders en voorwaarden mee te geven aangaande
de toekenning van deze middelen.
Overwegende dat
- de raad het van belang acht binnen afzienbare tijd duidelijke kaders te stellen aan dit
duurzaamheidsfonds.
Roept het college op:
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om uiterlijk december 2021 kaders en voorwaarden aangaande de toekenning van middelen
uit het duurzaamheidsfonds ter besluitvorming aan de raad voor te leggen en daarbij het
volgende te betrekken:
a. naast verenigingen kunnen ook burgers en buurten een beroep doen op
het duurzaamheidsfonds;
b. tot uiterlijk 2030 wordt jaarlijks 10.000 euro toegevoegd aan dit
duurzaamheidsfonds waarbij in 2025 een evaluatie plaatsvindt voor wat
betreft toegankelijkheid, effectiviteit en doelmatigheid;
c. het duurzaamheidsfonds kan ingezet worden voor
duurzaamheidsmaatregelen op het gebied van energie, warmte en
klimaatadaptatie;
d. middelen uit het duurzaamheidsfonds kunnen enkel als cofinanciering
worden toegekend.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door het lid/de leden:

Handtekening:

Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: Onderzoek mogelijkheid duurzaamheidsleningen
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021
Constaterende dat
- de gemeente moet bijdragen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen
- draagvlak en financiële draagkracht bij burgers een belangrijke factor is
Overwegende dat
- gemeenten de mogelijkheid hebben burgers te ondersteunen middels een
Duurzaamheidslening welke revolverend werkt doordat de rente en aflossing
terugkomt waardoor maatschappelijke meerwaarde gecreëerd kan worden
Roept het college op:
1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheid om duurzaamheidsleningen te faciliteren als
gemeente Boekel en daarbij de (aanvullende) subsidiemogelijkheden vanuit o.a.
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Provincie, Rijk, BNG duurzaamheidsfonds
(https://www.bngduurzaamheidsfonds.nl/over-het-fonds/over-ons/) en geldende weten regelgeving te betrekken.
2. Hierover uiterlijk 22 maart 2022 verslag te doen en advies uit te brengen aan de aan
de gemeenteraad
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door het lid/de leden:

Handtekening:

Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel
Fondsvorming
Ter voorbereiding op deze begrotingsbehandeling is ons opgevallen dat de fondsen groen voor rood,
bovenwijks en Kunst& cultuur de laatste jaren niet meer zijn aangevuld. Dit ondanks dat de
gemeenteraad heeft besloten dat deze fondsen aangevuld worden indien er ontwikkelingen zijn bij
particuliere projecten. Deze fondsen zijn wat ons betreft werkkapitaal om burgerinitiatieven,
kunstwerken die aansluiten bij de identiteit van onze gemeente zoals ontmantelen van de Kei in
Venhorst, en evenementen op het gebied van ontmoeten en begroeten mogelijk te maken. Wij vinden
het van belang dat dergelijk werkkapitaal beschikbaar blijft. Gemeenschapsbelang wil daarom de
volgende motie (6) rondom fondsvorming inbrengen.
Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: fondsvorming
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021
Constaterende dat:
- binnen de eigen grondbedrijfcomplexen geen fondsvorming wordt opgelegd.
- dit wel geldt voor particuliere exploitaties/ anterieure overeenkomsten.
- sinds 2013 de bedragen in de fondsen Groen voor Rood, Bovenwijks en Kunst- en
Cultuur niet meer zijn aangevuld, ondanks dat er particuliere exploitaties en
anterieure overeenkomsten zijn gesloten.
Overwegende dat:
-

deze fondsen ingezet kunnen worden om burgerinitiatieven te ondersteunen.
deze fondsen ingezet (kunnen) worden voor activiteiten ter ondersteuning van
ontmoeten en begroeten ,zoals bijvoorbeeld culturele activiteiten, het creëren van
plekken om te ontmoeten, de aankleding en versterking van het dorpsgezicht etc.
dorpskern Venhorst volgend jaar 90 jaar bestaat en in 2032 100 jaar bestaat en om
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-

dit te vieren, middelen beschikbaar moeten worden gesteld.
overzicht en samenhang ontbreekt ten aanzien van welke fondsen voor welke doelen
worden ingezet.
tot op heden geen gevolg is gegeven aan de motie in raadsvergadering van 8 oktober
2020 onder welke voorwaarden middelen die voortkomen uit de overeenkomst met
ORR, worden ingezet

Roept het college op
-

de fondsen Groen voor rood, Bovenwijks en Kunst&Cultuur aan te vullen cf.
raadsbesluit zoals beschreven in het raadsvoorstel Grondbedrijfrapportage 2016 en
2017
voor zomerreces 2022 een raadsvoorstel voor te leggen aangaande voorwaarden op
welke wijze de middelen welke voortkomen uit de overeenkomst met ORR, worden
ingezet.,
voor zomerreces 2022 een raadsvoorstel voor te leggen aangaande fondsvorming en
voor welk doel welk fonds op welke wijze wordt aangevuld en onder welke
voorwaarden wordt ingezet.
en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door het lid/de leden:

Handtekening:

Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel
GVB hoort graag de reactie van het college op de inspreker t.a.v. de OZB.

DOP
DOP juicht een andere behandelwijze van de begroting toe, om meer te gaan zoeken naar de dialoog
i.p.v. een antwoord vragenspel. Er zijn een aantal bijeenkomsten voorafgegaan aan deze
begrotingsbehandeling. DOP heeft meer inzicht gekregen in de stukken die voor ons liggen. Met de
begroting ligt er een mooi werk voor van de afgelopen jaren. De begroting is leidend geweest voor de
gemeente Boekel. Op het moment dat er een overschot is in 2022 vindt DOP dat, in de tijd van
corona en waar niet geïndexeerd is, de gemeente het goede voorbeeld moet laten zien en de
gemeente mag niet meer gaan vragen aan de burgers. Zij wil hiertoe een motie indienen.
Aansluitend de vraag, indien men kijkt naar het overschot, dient er een lastenverlichting voor de
burgers te worden doorgevoerd of een investering voor de burgers. Zij wil hiervoor een motie indienen
Sommige onderdelen in de programma’s zijn nog te weinig geconcretiseerd en zij roept het college en
de raad op om duidelijk aan te geven wat men wil bereiken. DOP uit haar over de oplopende
belastingcapaciteit, die blijkt uit de afbeelding op pagina 52. Zij vraagt de andere fracties naar een
reactie. Verder vindt DOP het wenselijk om de indicatoren nader te onderzoeken, zodat er beter op
het gevoerde beleid gestuurd kan worden.
In de voorgaande periode is er een werkgroep geweest die alle posten hebben onderzocht of zaken
eventueel slimmer en efficiënter gedaan konden worden. DOP vindt het wenselijk om nogmaals op
raadsniveau alle posten te evalueren.
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DOP roept het college op om te onderzoeken of een burgerbegroting interessant is voor Boekel.
Het is belangrijk om naar alle cijfers kritisch te kijken, de mogelijkheden en onmogelijkheden van
aanpassingen die voor DOP belangrijk zijn. Er gebeurt veel op het gebied van het sociaal domein,
ook veel waar we weinig invloed op hebben. Eén van deze onderwerpen is de jeugdzorg. We hebben
de afgelopen week in de krant kunnen lezen dat veel van het geld, dat door gemeenten wordt
ontvangen via het Rijk, niet gebruikt wordt voor de jeugdzorg en dat er bijv een fietspad wordt
aangelegd, terwijl er veel mis is in de jeugdzorg, zoals wachtlijsten en tekort aan medewerkers. Ook
wordt in Boekel, het geld dat over is, overgeboekt naar de algemene reserves. Wij vragen de
wethouder met klem om al het mogelijke te bewerkstelligen, o.a. via de gemeenschappelijke
regelingen, alles op alles te zetten om het geld daadwerkelijk te besteden aan de jeugdzorg, zodat
wachtlijsten verminderen, de werkdruk verminderd wordt en extra aandacht voor één plan één
aanspreekpunt en meer hulpverleners. Ook blijven verschillende pm posten een grote zorg, zoals de
huishoudelijke zorg.
Daar waar we wel invloed op hebben, wordt veel goed werk verricht. Het afgelopen jaar was er o.a.
de samenwerking van veel verschillende partijen in de pionierscirkel. In 2020/2021 is er voor de
periode van 1 jaar een armoederegisseur ingehuurd. Zij was verantwoordelijk om voor Boekel wat
laagdrempelige projecten op te zetten en te ondersteunen rondom het signaleren van preventie van
armoede. Eén van de projecten die zij opgezet heeft, is de pionierscirkel. Een werkgroep die vanuit
verschillende disciplines, o.a. armoede en ervaringsdeskundige een samenwerking zijn aangegaan
om met vraagstukken die er leven rondom armoede, vroegsignalering en preventie aan de slag te
gaan. Betrokken partijen waren o.a. Nadine Huntink (armoederegisseur), Stichting Leergeld,
Dorpsteam, kledingzaak en ervaringsdeskundige, Vluchtelingenwerk en klantmanager Meierijstad,
Peelrand Wonen, schuldhulpmaatje, taalklas, onderwijs, basisscholen. Al deze groepen zijn door haar
in contact gebracht en dat was als zeer positief ervaren. Daarom willen wij dit samenwerkingsverband
graag willen continueren en dat hier ook geld voor wordt vrijgemaakt. Zij dient hiervoor een motie in.

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel

Onderwerp: pionierscirkel/armoederegisseur

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021

constaterende dat:
-

de pionierscirkel bij betrokkenen als zeer positief is ervaren;
door de pionierscirkel inzicht in de taken en rollen van de verschillende groeperingen
vergroot wordt, waardoor samenwerking en hulp voor inwoners duidelijker, sneller en
beter gaat;

overwegende dat:
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-

het van grote waarde is dat verschillende partijen aan elkaar gelinkt worden door de
pionierscirkel om zo hulpbehoevenden te helpen en richting te geven;
vroegtijdige signalering van armoede voor iedereen het beste is;
de raad de meerwaarde van de pionierscirkel ziet;

roept het college op:
zo snel mogelijk met een voorstel naar de raad te komen om het werk van de
pionierscirkel/armoederegisseur te continueren
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fracties:

Handtekening:

D.O.P.

Wonen
Op het gebied van wonen, wil de gemeente veel gaan bouwen de komende jaren. DOP is hier blij
mee. De ingebrachte moties laten ook zien dat de Boekelaren graag aan de slag willen. Wij zijn plan
de Burgt op gaan starten, honderden woningen komen er de komende jaren. Wellicht is het geen
verrassing, maar ook Venhorst hoort erbij natuurlijk. Op het moment dat een projectonwikkelaar een
overeenkomst krijgt om te gaan bouwen op de Voskuilen gaat er een hoop heisa ontstaan, als
Venhorstenaren zelf willen gaan bouwen. Ik kan u verzekeren dat het stof ook nog niet is gaan dalen.
Categorisch blijft het college ontkennen dat er geen link is tussen De Elzen en de Voskuilen. Geen
harde link, zeg ik ironisch. Maar er is ook geen winst voor Venhorst, dus geen resultaat. Er is niet
uitgehaald wat had kunnen worden. Wat ons betreft is dan ook de kip met de gouden eieren geslacht.
Ik ben heel benieuwd wat met name de fracties VVD en CDA hiervan vinden. Hun eigen wethouders
hebben hier potentie verspild en wantrouwen gecreëerd bij Venhorstenaren. Onze fractie zou dan
graag 1 argument horen waarom de overeenkomst op deze manier is afgegeven. Venhorstenaren
wilden immers zelf gaan bouwen. Ik kan zelf ook niet anders concluderen dat gouden kansen voor het
oprapen lagen waar DOP zich goed in had kunnen vinden. Zonder pardon zijn ze plat gewalst door
het college en op dat vlak vind ik dat het tijd is voor beter bestuur.
Leefklimaat
Op het gebied van leefklimaat, één van de stokpaartjes van de DOP. Het beleid heeft zich de
afgelopen jaren gekenmerkt door problemen aan de achterkant op te lossen. Dat is niet waar de DOP
het liefst het beleid naar toeschuift. Wij vinden dat problemen aan de voorkant gesignaleerd moeten
worden, zodat problemen ook voorkomen kunnen worden. Hoe vaak hebben we het al herhaald dat
problemen op de Elzen voorkomen hadden kunnen worden. Daarom stellen wij voor dat het college
hard aan de slag gaat om problemen en scherpere normen vroegtijdig te signaleren en als het ware
uit de risicosfeer te halen. We hebben de laatste raadsvergadering meegemaakt dat we er eigenlijk
achter kwamen dat de vergunningen die we toegestaan hebben, niet toegestaan hadden moeten
worden en ook niet toegestaan hadden mogen worden, omdat het leidt tot problemen. Doe dat aan de
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voorkant, denk na wat een buurt wel en niet kan hebben. DOP zal hierop blijven hameren.
Slot
Graag willen het ons betoog afsluiten door terug te gaan naar het grote plaatje. Dit zijn de algemene
beschouwingen en we staan er financieel prima voor. We kunnen risico’s opvangen en we kunnen
goed weerstand bieden tegen financiële tegenvallers. De algemene beschouwingen zouden eigenlijk
ook over De Burgt moeten gaan. Hoe gaat het met de Burgt. We hebben met onze fractie en
achterban gekeken naar mogelijke oplossingen om eens te kijken hoe we de burger op een andere
manier kunnen helpen. Misschien is het een idee om met het begrotingsoverschot aan de slag te
gaan, want het resultaat wat wij kunnen boeken na vele gesprekken is dat wij het begrotingsoverschot
willen gaan inzetten voor lastenverlichting. Als men gaat bekijken wat het jaar 2022 gaat betekenen
voor burgers dan is een begrotingsoverschot van bijna 3 ton niet op zijn plaats. DOP wil hiervoor een
amendement indienen.

Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel
Onderwerp/ontwerpbesluit: begrotingsoverschot/begroting 2022
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021
Besluit het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
1. De programmabegroting 2022 vast te stellen met dien verstande dat het volledige
begrotingsoverschot van € 273.000 toekomt aan het incidenteel verlagen van de
afvalstoffenheffing 2022.
2. De meerjarenraming 2023 t/m 2025 vast te stellen; een richtinggevende koers van de
gemeente Boekel voor de komende jaren, die kan worden bijgesteld middels de
voorjaarsnota 2022.

Toelichting:
De voorgestelde begroting heeft voor 2022 een begrotingsoverschot van € 273.000. Nu
inwoners te kampen hebben met de coronacrisis, stijgende energieprijzen, relatief sterke
inflatie en andere ontwikkelingen die de inwoners meer geld gaan kosten, wil de raad graag,
nu dat mogelijk is, een steentje bijdragen aan lastenverlichting voor alle huishoudens.
Ingediend door de fracties:
D.O.P.
Raadsvergadering 10 november 2021 / 17

Handtekening:

VVD geeft haar reactie in 1e termijn

Algemene beschouwingen Begroting 2022
Raad 10 november 2021.
Dank U wel Voorzitter. Namens de VVD fractie wil ik het college en ambtenaren bedanken voor de
beantwoording van de technische en ambtelijke vragen in aanloop naar deze algemene
beschouwingen.
Alvorens onze algemene beschouwing ten aanzien van de begroting 2022 te verwoorden wil de VVD
kort terugblikken naar dit jaar. Een jaar waarin Corona met de Delta variant ons opnieuw zwaar heeft
belast. Door de lockdown en de daarmee gepaard gaande beperkingen in ons dagelijkse leven
hebben vooral de ondernemers (middenstand) een zeer moeilijke periode doorgemaakt. Zij
verdienen ons respect en onze aandacht. Door lokaal te kopen ondersteunen wij deze ondernemers
en helpen zo onze gemeenschap leefbaar te houden. Ook de medische/sociale zorg voor de
inwoners van onze gemeente heeft opnieuw een zware periode beleefd. Zowel lokaal als ook
regionaal hebben zorgmedewerkers keihard gewerkt en dat doen ze nog steeds om mensen te
helpen in hun dagelijkse verzorging. Een groot compliment voor hun inzet en motivatie is hier op zijn
plaats.
2022 wordt een bijzonder jaar in meerdere opzichten. Een jaar waarin hopelijk Corona en zijn
gevolgen op retour is en het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Een jaar dus waarin hoop,
vertrouwen in de toekomst maar zeker ook een terugblik op de afgelopen 4 jaar coalitie in het
Boekelse gemeentebestuur op zijn plaats is.
De VVD is van oudsher een partij gebaseerd op vertrouwen en optimisme in de toekomst die voor
ons ligt. De begroting, zoals deze is aangeboden, kan dan ook, althans naar ons idee, gezien worden
als invulling van de voor ons belangrijkste uitgangspunten; Vertrouwen – Transparantie en een
sluitende meerjarenbegroting. Onze gemeente groeit en bloeit en ook al kan het altijd beter en
mooier wij kunnen in zijn algemeenheid stellen dat onze gemeente er goed bij staat.
De afgelopen 4 jaar heeft zich gekenmerkt door een grote ambitie om de gemeente Boekel te
faciliteren in haar behoefte te groeien. De ontwikkelingen op het gebied van woningbouw zijn
ambitieus, maar nodig om Boekel die levensvatbare en levendige gemeenschap te laten zijn die het
is. Als VVD blijven we dan ook pleiten voor een gezonde woningmarkt met vooral kansen voor
starters. Maatregelen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan zijn daarbij niet uit te sluiten.
Maar bouwen alleen is niet voldoende om het Boekel van de toekomst vorm te geven.
Ondernemers zijn de kracht van onze gemeenschap. Zij bieden werkgelegenheid en generen
inkomen. In de visie van de VVD Boekel Venhorst zijn zij onontbeerlijk voor een gezonde balans met
voldoende groei en ontwikkelingsmogelijkheden voor zowel de agrarische- als ook de industriële
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sector. Samen met een compact en gezond winkelcentrum wordt de inwoners van
onze gemeente de mogelijkheid geboden haar inkopen binnen onze gemeentegrenzen
te doen.
Mobiliteit is van groot belang in een steeds flexibeler wordende economie. Met de
randweg is in 2020/2021 een grote infrastructurele verbetering gerealiseerd, die echter ook voor de
nodige uitdagingen zorgt. Hoe kan deze randweg passend gemaakt worden in de mobiliteitsambitie
van onze gemeente? Een uitdaging, met het oog op de ontstane ontsluitingsproblematiek en waar
onlangs een begin mee is gemaakt met brede raadsteun voor de mobiliteitsvisie. Hoe kunnen we
Boekel bereikbaar houden middels de OV en zodoende ook onze studenten de mogelijkheid bieden
om elders te studeren? Een integrale benadering van complexe vraagstukken is wat de VVD betreft
de enige weg die ingeslagen kan worden.
Ook het klimaatbeleid vraagt onze aandacht. Ondertussen zijn met de RES, de Transitievisie warmte
en de duurzaamheidsagenda de stappen gezet die er voor moeten zorgen dat ook Boekel voldoet aan
de eisen die gesteld worden die voortkomen uit het Klimaatakkoord.
Realiteitszin, transparantie, betaalbaarheid en haalbaarheid zijn wat de VVD betreft hierin
speerpunten. Koppelkansen moeten waar mogelijk aangegrepen worden waarbij Boekelse
ondernemers waar mogelijk gefaciliteerd worden in de ontwikkeling van nieuwe energie toepassing
/oplossingen.
Maximaal Inzetten op zonne energie en isolatie zijn in de ogen van de VVD haalbare doelen in het
licht van het al eerder aangehaalde Klimaatakkoord.
In West Europa, in Nederland en dus ook in Boekel staat de agrarisch ondernemer voor grote
uitdagingen. De (mogelijke) inkrimping van de veestapel, de stikstofproblematiek en de
voedselvoorziening zijn wat de betreft de VVD speerpunten die ook in Boekel de komende jaren hun
sporen gaan achterlaten. Het beleid op de Elzen, door samen met agrariërs en buurtbewoners te
overleggen, laat zien dat er oplossingen bestaan voor grote, complexe problemen. De VVD wil
agrariërs een blijvend perspectief bieden, voor een gezonde toekomst bij het agrarisch ondernemen.
Alleen dan wordt de leefbaarheid en de vitalisering van het buitengebied gewaarborgd. Door open
en eerlijk maar vooral constructief overleg met alle direct belanghebbenden en met een positieve blik
op de toekomst van de Boekelse gemeenschap in z’n geheel.
Op de weg naar 2030 is het van groot belang om vooral nu niet te kiezen voor symboolpolitiek of
betutteling van onze inwoners. Het is nu zaak om met de bekende Boekelse aanpak, waarin burgers
betrokken en medeverantwoordelijk zijn, de ontwikkeling van onze gemeente niet alleen ambitieus
maar ook met lef en respect ter hand te nemen. Op deze manier wil de VVD Boekel-Venhorst werken
aan een bestuurlijk vernieuwende en een gedeelde visie. Een visie die energie en daadkracht
uitstraalt.
Voor nu een blik op de programma’s zoals die ons voorliggen vanuit de begroting 2022.
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat in de aanloop naar de gemeente raadsverkiezingen het
college geen nieuwe beleidszaken anders dan plannen gebaseerd op het coalitie akkoord ter hand
neemt. Immers de nieuw te vormen coalitie zal haar eigen invulling willen geven aan het beleid voor
onze gemeente.
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Voorzitter, met de begroting 2022 kunnen we stellen een voortzetting van staand beleid waar te
nemen met marginale aanpassingen die voortkomen uit recente raadsbesluiten.
Programma A. Bestuur en ondersteuning & Veiligheid
Zaken die, wat de VVD betreft, mogelijk aandacht vragen en benoemd mogen worden. Onder
programma A staat:
• We richten onze digitale werkomgeving flexibel in. Informatiesystemen worden gemigreerd
naar de cloud (Software as a Service). Dit maakt dat we sneller kunnen schakelen en maakt
tijd en plaats onafhankelijk werken beter mogelijk.
Deze ontwikkeling juichen wij toe echter vragen wel de aandacht voor cybersecurity. Werken vanuit
thuis of elders vraagt een discipline die verder gaat dan hetgeen wij gewoon zijn. Dagelijks zien wij
berichten die ons moeten waarschuwen en dagelijks zien wij berichten waarin duidelijk wordt dat
men te laat of niet afdoende gereageerd heeft. Wij willen dan ook als gemeenteraad nauw betrokken
zijn in deze ontwikkeling en geïnformeerd worden over hoe wij ons beveiligen tegen de cybersecurity
.
• Verder implementeren van de jeugdadviesraad.
Ook een ontwikkeling die wij van harte ondersteunen. Immers; wie de jeugd heeft de toekomst. Ook
de VVD vindt het van belang dat de jeugd betrokken wordt bij de gemeente en vice versa. Een
jeugdraad vindt de VVD dan ook een prima idee om jongeren al op vroege leeftijd te betrekken bij de
lokale democratie dmv voorlichting, presentaties en uitwisselen van ideeën. Als VVD zullen we actief
betrokken blijven bij verdere borging van de Boekelse jeugdraad.
Programma B. Verkeer en vervoer
In ons voorwoord hebben wij hier al nadrukkelijk bij stilgestaan. Met de huidige regelgeving worden
na 2030 alleen nog elektrische auto’s geproduceerd. Uitgaande van de reguliere vervangingstermijn
en een toenemende 2e hands markt voor elektrische auto’s is de vraag wanneer, waar en in welke
mate deze laadpalen worden geplaatst. (Gemiddeld gezien is een auto in Nederland 10,6 jaar oud,
blijkt uit onderzoek van ACEA in 2020.) De VVD is dan ook benieuwd wat de rol van de gemeente in
deze moet en kan zijn en wat hierbij de investeringskosten bedragen?
Programma C. Economie & VHROSV

In dit programma wordt oa beschreven dat er in 2022 een gebiedsvisie Kraaiendonk wordt opgesteld.
Zo’n gebiedsvisie kan steun vinden bij de VVD, met die aanvulling dat vlgs de VVD een gebiedsvisie
hier geduid moet worden als een ambtelijk overleg met ondernemers en bewoners over de beoogde
ontwikkelingen voor Kraaiendonk. Is dat ook de opvatting van het college?
Verder staat in dit programma het streven om in 2022 te starten met een economisch beleidsplan,
zonder dat benoemd wordt dat dit in 2022 ook bereikt moet worden. Dat roept de vraag op wat het
college precies bedoeld met zo’n economisch beleidsplan?
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Programma D. Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
In dit programma beschrijft het college onder andere het volgende:
• Sport meer als middel in gaan zetten, bijvoorbeeld binnen het Sociaal Domein.
De VVD vindt dit een interessante stellingname, maar blijft gissen naar de werkelijke bedoeling
hiervan. Heeft het college het hier over kinderen of iedereen die om redenen aangewezen is op
voorzieningen uit het sociale domein? Hebben wij het hier over het betrekken bij de community of
bedoelt het college werkelijk iets anders?
Programma E. Sociaal domein
Er staan een aantal zaken bij programma E wat betreft GGZ en Jeugdzorg.
Tav uitbreiding van de pilot begeleid wonen: wat is hiervan de status? Hoeveel jongeren die begeleid
wonen zijn er in onze gemeente. Ligt hier niet een relatie met GGZ en zo ja; hoe ziet die relatie er dan
uit.
Verder ziet de VVD geen nieuwe punten die vragen oproepen bij de fractie.
In zijn algemeenheid nog een vraag, dan wel een opmerking ter afsluiting van onze Algemene
Beschouwingen:
In de programma’s wordt verwezen naar de indicatoren die te lezen zijn in Bijlage J. Het woord
indicator duidt op monitoring en het hebben van een signaalfunctie op basis van vastgestelde
criteria. Als raad zien wij, vlgs de VVD, geen indicatoren terwijl dit een perfect middel is voor de
controlerende functie van de gemeenteraad. De vraag is dan ook op basis waarvan en voor wie
werken die indicatoren?
Geachte voorzitter, tot zover onze Algemene Beschouwingen 2022.
Namens de VVD Fractie,
Ferenc Koolen
Vz schorst de vergadering om 17.20 uur.
Vz hervat de vergadering om 17.35 uur.
De vz vat de ingebrachte moties en amendementen samen.
Nr 1 Motie investeringsfonds
Nr 2 Motie volkshuisvesting
Nr 3 Motie exploitatie de Biezen
Nr 4 Motie veilige fietsverbinding
Nr 5 Motie duurzaamheidsfonds
Nr 6 Motie onderzoek mogelijkheid duurzaamheidsleningen
Nr 7 Motie fondsvorming
Nr 8 Motie pioniercirkel, armoederegisseur
Nr 9 Amendement begrotingstekort
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De fracties reageren op elkaars standpunten.
CDA reageert op motie 1 dat de volkshuisvesting ook de aandacht heeft van CDA. Zij wil zich echter
focussen op starters en jeugd, omdat dit meer impact heeft op de langere termijn. CDA is
voorstander voor woningen voor éénieder en zij vraagt het college in hoeverre deze motie iets
toevoegt aan de woonvisie. CDA vindt motie 2 inzake exploitatie de Biezen erg mager, want
ook CDA steekt in op de Biezen. CDA wil breder kijken als enkel de Biezen om te onderzoeken
waar de mogelijkheden liggen. Zij benadrukt dat er niet enkel wordt gebouwd voor zelfbouwers.
CDA onderstreept het belang van een veilige fietsverbinding, maar zij vraagt het college in
hoeverre er nu wel mogelijkheden zijn, omdat de raad bij de aanleg hier reeds discussie over
heeft gevoerd. CDA vind motie 5 inzake het duurzaamheidsfonds een mooie aanvulling op
datgeen wat CDA in eerste termijn heeft aangegeven. Zij steunt de Motie inzake onderzoek
duurzaamheidslening, omdat wijsheid een goede basis is voor verdere vormgeving van het
beleid. CDA vindt het lastig inschatten wat motie 7 inzake fondsvorming precies betekent. CDA
wil eveneens als DOP alle aandacht voor jeugdzorg. Er is eerder afgesproken dat de middelen
die over zijn naar de algemene reserves gaan en deze middelen worden ook weer onttrokken
uit de algemene reserves, indien nodig voor jeugdzorg.
DOP reageert dat de middelen besteed moeten worden aan jeugdzorg, zodat deze niet naar de
algemene reserves vloeien.
CDA vraagt waarom DOP twijfelt dat de gelden niet aan jeugdzorg besteed zullen worden. Er zijn
financiële afspraken gemaakt.
DOP reageert dat gezien de wachtlijsten, er nog meer geïnvesteerd kan worden.
CDA vraagt het college naar een reactie. In de motie inzake wonen wordt een verlaging van de
afvalstoffenheffing voorgesteld. CDA ziet het graag in een breder verband. Bovendien is het
doel bereikt dat Boekel, regionaal gezien, gemiddelde woonlasten heeft.
DOP bedoelt de afvalstoffenheffing en niet de OZB.
Vz vult aan dat DOP graag ziet dat een begrotingsoverschot van 2022 wordt ingezet voor een
lagere afvalstoffenheffing.
CDA vindt de afvalstoffenheffing een onderdeel van de totale woonlasten.
DOP vraagt hoe CDA de motie interpreteert. De woonlasten bestaan uit OZB, riool- en
afvalstoffenheffing.
CDA reageert dat zij het begrotingsoverschot op een andere manier wil besteden. Bovendien zijn de
woonlasten reeds naar een gemiddeld niveau gebracht. Zij kan zich vinden in meer aandacht
voor de jeugdadviesraad. CDA ziet graag een doorontwikkeling van deze manier van
participatie van de jeugd. Zij vindt het jammer dat een initiatief, zoals de Pionierscirkel abrupt is
beëindigd, waardoor het behaalde resultaat niet wordt gecontinueerd. Zij wacht een reactie van
het college af.
GVB vraagt al jaren aandacht voor de beleidsindicatoren, omdat dit een instrument is om te meten of
er goed bestuurd wordt. De motie inzake huisvestingsbeleid is vooral bedoeld om te kijken voor
welke doelgroep we faciliteren. De motie inzake De Biezen heeft zij ingediend, omdat bij de
Voskuilen werd aangegeven dat er pas met planvorming kon worden begonnen, indien het
plangebied in exploitatie wordt genomen. Om te borgen dat met planvorming van De Biezen
kan worden begonnen, kan dit enkel door de planvorming op te nemen in de grondexploitatie.
GVB is verbaasd over de timing van CDA t.a.v. de motie inzake vervangingsinvesteringen. De
werkgroep is druk bezig met het formuleren van kaders. Zij vraagt CDA om te motiveren
waarom zij zoveel haast hebben. Zij wil de werkgroep aan het werk zetten om nieuwe
initiatieven uit te werken.
GVB reageert dat de werkgroep beleidsuitgangspunten gaat formuleren, een inspraakproces houdt,
wat vervolgens aan de raad wordt voorgelegd.
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CDA reageert dat GVB vuur ziet, dat er helemaal niet is. Het is juist bedoeld als aanmoediging.
GVB staat positief tegenover de motie van DOP inzake de Pionierscirkel, maar zij vraagt waarom dit
initiatief gestaakt is. Zij vraagt zich af in hoeverre een burgerbegroting aanvullend is aan hun
motie over fondsvorming. Zij reageert naar CDA dat bij vaststelling van de grondprijzen in 2016,
de grondexploitatie spannend was. Om de grondprijzen zuiver te houden, is besloten om geen
fondsen af te dragen. Bij de besluitvorming rondom de Randweg, was de verbindingsweg
tussen Mutshoek en Leurke het alternatief voor het fiets- en wandelverkeer. Deze
verbindingsweg komt er niet en bovendien wordt de impact nu meer inzichtelijk. Zij pleit ervoor
om met de juiste motivatie om de onderhandelingstafel te gaan met de provincie om te zorgen
voor een veilige fietsverbinding. T.a.v. het amendement inzake begrotingsoverschotten, hoort
GVB graag van het college wat de gevolgen zijn.
CDA heeft zich 6 jaar geleden hard gemaakt voor een fietsverbinding. Toen was ook duidelijk dat
deze situatie ging knellen. Wat is de heroverweging voor GVB om dit nu in te dienen.
GVB reageert dat juist de verbindingsweg zou komen als alternatief. Zij heeft nu een ander inzicht.
DOP ziet graag dat het investeringsfonds gekoppeld is aan de woonvisie en zij hoort graag een
reactie van het college. Zij heeft eveneens zorgen om de onveilige fietsverbinding bij het
Leurke, maar er zijn meerdere onveilige situaties voor fietsers en zij wil de veiligheid integraal
aanpakken. De situatie bij het Leurke is echter een speerpunt. Zij vraagt zich af of het bedrag
voor een duurzaamheidsfonds en duurzaamheidsleningen nog voldoende is, indien niet enkel
clubs hiervoor in aanmerking komen. Zij pleit nogmaals voor verlaging van de
afvalstoffenheffing, omdat het voor een burger niet van belang is of de hoogte van de heffing
regionaal gemiddeld is. Normaal gaat de 100% afvalstoffenheffing naar de afvalinzameling.
Indien we het begrotingsoverschot inzetten om de heffing éénmalig te verlagen (70%
afvalstoffenheffing en 30% begrotingsoverschot), kunnen de lasten voor burgers worden
verlaagd. 2022 wordt voor veel burgers een financieel zwaarder jaar.
GVB geeft aan dat de uitvoering ingewikkeld kan zijn, want er is reeds een kwijtschelding voor
burgers aan de armoedegrens.
DOP benadrukt dat veel jeugd met problemen kampt en zij roept de wethouder op om te
onderzoeken of er meer geld ingezet kan worden om met name de wachtlijsten korter te maken.
T.a.v. de Pionierscirkel is het voor verenigingen van toegevoegde waarde om elkaar te
ontmoeten.
VVD vindt dat de moties een sinterklaasgevoel oproepen. Van spek op de botten is geen sprake,
want het is slechts een overschot van € 375.000,-. VVD is terughoudend t.a.v. de moties.
GVB pleit in haar moties om onderzoek, wat geen financiële consequenties heeft. Zij vraagt waar
VVD koudwatervrees voor heeft.
CDA geeft VVD mee dat we de blik op de toekomst hebben. Men moet niet achteruit te kijken.
GVB vraagt de fracties of ze op ludieke wijze mee willen reizen naar Den Bosch.
CDA ziet liever dat de raad gezamenlijk een schrijven naar de Provincie stuurt. Het reizen met
openbaar vervoer naar Den Bosch is een drama.
GVB gelooft niet meer in de brieven. Het nodige is reeds verstuurd op papier. We moeten hier op een
andere manier aandacht voor vragen.
DOP het is hartstikke goed om op een andere manier aandacht te vragen voor het OV. Zij reageert
naar VVD dat de raad budgethouder is.
Vz schorst de vergadering om 18.30 uur.
Vz heropent de vergadering om 19.50 uur.
Reactie college op algemene beschouwingen.
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Burgemeester
OZB
Zij reageert op het betoog van de inspreker. De scheefgroei is in 2019 aan de orde geweest in de
raad. Toen is besloten om de systematiek van de meicirculaire aan te houden. Deze systematiek
heeft de scheefgroei voor een deel opgelost. Bij niet woningen is ook sprake van een waardestijging,
maar niet zo sterk als bij woningen. Burg benadrukt dat het een momentopname is. Op dit moment is
er weliswaar een sterke stijging van de huizenprijzen, maar dit kan over 2 jaar geheel anders zijn.
Aanslagen voor niet woningen zijn gestegen met 1,46%, terwijl de aanslagen voor de woningen zijn
gestegen met 9,4%. Regionaal gezien ligt de OZB voor niet woningen in Boekel gemiddeld en voor
woningen ligt de OZB hoger als gemiddeld in de regio. Aangezien de nieuwe systematiek net is
ingevoegd, stelt zij voor om de OZB de komende jaren aan te kijken.
Indicatoren
Op dit moment wordt er weinig gedaan met indicatoren. Zij staat ervoor open om met het nieuwe
college en raad de indicatoren te bekijken hoe de indicatoren aan de beleidsvoornemens verbonden
kunnen worden.
Cybersecurity
T.a.v. cybersecurity zijn er onderzoeken gaande naar eventuele lekken, maar niet alle problemen
kunnen worden getackeld.
Jeugdadviesraad
De jeugdadviesraad zal nieuw leven worden ingeblazen, waarbij de ervaringen van voor corona
worden mee genomen.
Gemeentelijke woonlasten
Boekel zit 10% boven de landelijk gemiddelde woonlasten. De indicator geeft aan dat bij een verdere
stijging van de woonlasten, Boekel erg uit de pas gaat lopen.
Reactie motie 7 inzake fondsvorming
Zij reageert m.b.t. motie 7 inzake fondsvorming dat deze motie 2 aspecten heeft. In 2016 is besloten
om geen fondsen meer te vullen, maar bij particulieren de fondsen door te rekenen in de
exploitatiebijdrage. Het is niet meer toegestaan om dit soort fondsen te creëren. Via particulieren
komen er nog middelen binnen, maar deze vloeien naar de algemene reserve, die bij de jaarrekening
worden meegenomen. Er wordt gekeken naar een nieuwe berekening van de exploitatiebijdrage. Het
andere aspect in de motie is de wens om middelen te reserveren voor specifieke wensen in de
gemeenschap. Het is mogelijk om een potje te reserveren, maar het college adviseert, Indien er een
goed initiatief is, dat er gezocht zal worden naar de bijbehorende middelen.
Reactie amendement inzake begrotingsoverschot
In het amendement wordt voorgesteld om het begrotingsoverschot in te zetten voor lastenverlichting.
Zij benadrukt dat het college ook streeft naar het zo laag mogelijk houden van de lasten voor burgers.
De raad denkt verschillend over de invulling van het begrotingsoverschot, wat echter niet zo hoog is
en bovendien is het incidenteel. Het is mogelijk om het overschot in te zetten voor een
lastenverlaging, maar dit betekent dat volgend jaar de lasten weer verhoogd zullen worden.

Raadsvergadering 10 november 2021 / 24

GVB reageert dat de burg niet heeft gereageerd op de oproep, in hun motie, om een raadsvoorstel
aan de raad voor te leggen aangaande de voorwaarden op welke wijze de middelen, welke
voortkomen uit de overeenkomst met ORR, worden ingezet. Bovendien is men in 2013
begonnen met sparen voor het heugelijke feit dat Venhorst bijna 90 jaar en 10 jaar later 100
jaar bestaat.
Burg reageert dat de raad geld kan reserveren voor het 90 c.q. 100 jarig bestaan van Venhorst.
GVB heeft juist een relatie gelegd met fondsvorming, omdat dit werkkapitaal betreft.
Burg geeft aan dat er door een werkgroep wordt gekeken om de burgers meer te betrekken bij de
politiek. De burgerbegroting loopt hier op vooruit.
GVB graag een reactie bij de opvolging van klachten.
Burg antwoordt dat er de laatste tijd meerdere systematieken naast elkaar zijn geweest en intern zal
worden bekeken of dit verbeterd kan worden.
Wethouder Tielemans
Reactie op motie 1 inzake investeringsfonds
De wethouder reageert dat het college geen voorstander is van het creëren van potjes. A.s. maandag
vindt er een overleg plaats van de werkgroep herinvestering en uitbreidingsinvesteringen sport. De
wethouder ziet graag dat de financiële consequenties, voortvloeiend uit de werkgroep, worden
meegenomen.
Reactie op motie 2 inzake volkshuisvesting
M.b.t. motie 2 inzake volkshuisvesting geeft de wethouder aan dat het college een update wil hebben
van de woonvisie. De motie kan worden meegenomen, maar mogelijk is 2023 niet haalbaar. T.a.v.
motie 3 kan de wethouder de intentie om de Biezen op te nemen in de exploitatie ondersteunen, maar
het college wil eerst de visie opstellen en daarna pas het e.e.a. opnemen in de grex.
Reactie op motie 4 veilige fietsverbinding
Tijdens een onlangs gehouden gesprek gehad met de buurt en de Provincie, waarbij ook de ZLTO en
de bomenwerkgroep aanwezig was, is de oversteek bij de Erpseweg besproken. Een fietsersbrug is
echter nog een brug te ver, omdat deze investering nieuw beleid vraagt.
Wonen
De situatie is compleet anders als in 2018. Alle fracties zien graag dat er wordt gebouwd. In het
verleden is besloten om De Voskuilen versnelling te geven, omdat de situatie toen geheel anders
was.
Werken
Op ruimtelijk gebied wordt het gebied Lage Raam voorbereid en Kraaijendonk is onderdeel van een
visie. De visie wordt vorm gegeven en mogelijk wordt er een totaalvisie gemaakt van De Biezen en
Kraaijendonk.
Groen
In december zal een raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd, waarin alle genoemde aspecten
worden meegenomen. Afgelopen zaterdag zijn, in samenwerking met vrijwilligers, reeds 750 bomen
geplant. De afhandeling van klachten wordt onderdeel van een beheersysteem, waarin ook alle
technische gegevens worden beheerd.
Mobiliteit
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Er wordt gewerkt aan een visie. Hiervoor worden 36 meetpunten aangelegd, zodat er met de
metingen kan worden gestart.
Openbaar vervoer
De wethouder maakt deel van de stuurgroep, om de kleine kernen te vertegenwoordigen. Buslijn 155
zal waarschijnlijk opgeheven worden. De wethouder wil zich inzetten om de rit van de buurtbus,
tussen Veghel, Erp en Boerdonk, door te trekken naar Gemert, Handel en Boekel. Dit wil niet zeggen
dat we de aandacht voor het openbaar vervoer in de kleine kernen op moeten geven.
Sport
Onlangs heeft het dorpsteam, in samenwerking met Stichting Binnensport, een activiteit voor
jongeren georganiseerd. Dit was een goed initiatief.
Tielemans deal
De laatste puntjes moeten nog op de i worden gezet. In de overeenkomst is opgenomen dat de
gemeenten nog 2,5 ha grond moeten leveren, maar deze mogen ook in contanten worden
afgerekend. Dit jaar zal de deal worden afgerond.
GVB concludeert dat de wethouder zich kan vinden in de motie om zich in te zetten voor een veilige
fietsverbinding bij de Erpseweg, waarbij een fietsbrug de voorkeur heeft.
Wethouder Tielemans reageert dat hij met de buurt heeft afgesproken om een alternatieve route uit te
werken.
GVB reageert dat hij niet de buurt heeft gesproken, maar enkel degene gesproken heeft die destijds
aanwezig waren en een reactie hebben ingediend op de publicatie in het weekblad met een
agrarische achtergrond. Dit is geen vertegenwoordiging van de buurt. Bovendien hebben de
aanwezigen het voorstel ondertekend om voor een fietsbrug te gaan. De bewoners van het
Leurke zijn niet vertegenwoordigd.
Wethouder Tielemans hoort graag de namen van burgers die ook betrokken willen worden.
GVB vindt het niet juist dat de wethouder aangeeft dat hij gesproken heeft met de buurt en bovendien
vindt GVB het te kort door de bocht om aan te geven dat er reeds een alternatief op tafel ligt. Zij
vraagt met welke intentie de wethouder zich hard gaat maken voor het alternatief.
CDA wil niet in een welles nietes discussie raken. CDA vraagt wat er besproken is met de bewoners.
Wethouder Tielemans antwoordt dat een fietsbrug een brug te ver is. Destijds was er geen sprake
van een fietsbrug, dus valt dit onder nieuw beleid.
CDA reageert naar GVB, dat, met de wetenschap van nu, het goed is om alsnog een onderzoek te
houden naar een fietsbrug.
GVB verzoekt om het voorstel van een fietsbrug niet bij voorbaat al weg te gooien. Zij roept de
wethouder op om met een onderzoek te komen.
Wethouder Buijsse
Duurzaamheid
De raad heeft een besluit genomen over de regionale energiestrategie, de warmte transitievisie en
het duurzaamheidsplan met de daarbij behorende uitvoeringsagenda.
Reactie op motie 5 inzake het duurzaamheidsfonds
De wethouder staat positief t.o.v. de motie. Begin 2022 zal er een raadsvoorstel aan de raad worden
voorgelegd.
Reactie op motie 6 inzake duurzaamheidslening
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Er zal een raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd.
Laadpalen
In de eerste raadsvergadering van 2022 zal er een voorstel aan de raad worden voorgelegd.
Duurzaamheid
Er is een energiecafé waar burgers goede adviezen kunnen inwinnen.
Buitengebied
Er is een gebiedsregisseur voor De Elzen en één voor de rest van het buitengebied. Er hebben veel
keukentafelgesprekken plaats gevonden met agrariërs en burgers met initiatieven. Er zijn veel
principeverzoeken ingediend. Deze verzoeken gaan over functiewijzigingen.
De werkwijze die bij de Elzen is gehanteerd wordt erg gewaardeerd in de Provincie en inmiddels is
deze werkwijze op 9 andere locaties in Brabant uitgerold.
Ruimte voor ruimte deal
Er zullen 20 woningen worden bestemd in ruil voor 1 miljoen euro dat ten goede komt aan de kwaliteit
van het buitengebied. Op 22 december a.s. vindt er raadsvergadering onder geheimhouding plaats
inzake deze locaties.
LOG claim
Afgelopen zomer heeft de gemeente Boekel een brief verstuurd aan de Provincie, waarin Boekel de
Provincie in gebreke stelt. De Provincie heeft een ontvangstbevestiging verstuurd, maar sindsdien
heeft Boekel niets meer vernomen. Boekel is een juridische procedure gestart.
Zodra er nieuws is, wordt de raad op de hoogte gesteld.
CDA

reageert dat de raad op 9 juni jl. een memo heeft ontvangen inzake de voortgang van de
ruimte voor ruimte. In de memo staat dat op 19 februari 2021 de overeenkomst is
ondertekend, waarna de gemeente 3 jaar de tijd heeft. CDA vraagt wat er in de tussentijd is
gebeurd. Na de zomervakantie zou er meer informatie naar de raad worden verstuurd. Zij uit
haar zorgen over de voortgang.
Wethouder Buijsse reageert dat er zorgvuldig onderzoek wordt gedaan naar mogelijke locaties. Op 22
december a.s. zullen de locaties met de raad worden besproken. De planning ligt nog op
schema.
Economisch beleid
De wethouder geeft aan dat hij graag had gezien om tot meer economisch beleid te komen. Er zijn 2
bedrijventerreinen in ontwikkeling, nl. De Lage Raam en Kraaijendonk. Tevens is er gewerkt aan het
standplaatshoudersbeleid. In Boekel is 2% werkloosheid en dit is erg weinig. Mogelijk is over 5 jaar
de situatie geheel anders en dan wil men problemen zoveel mogelijk voorkomen.
Werkgelegenheid
Van oorsprong is Boekel een agrarische gemeente, maar er is steeds meer verschuiving naar
industrie. Er zijn steeds meer forensen, die in Boekel wonen, maar elders werken.
GVB

stelt voor om m.b.t. motie 5 inzake het duurzaamheidsfonds, de termijn te wijzigen naar mei
2022.
Wethouder Buijsse kan zich vinden in een verschuiving naar 2022 en hij wil het graag integraal
houden.
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CDA vraagt hoe het nu verder gaat met de Log claim.
Wethouder Buijsse reageert dat de gemeente een juridische procedure tegen de Provincie is
begonnen.
CDA vraagt hoe deze procedure verloopt.
Wethouder Buijsse reageert dat hij de daarbij behorende termijnen niet bij de hand heeft, maar de
procedure loopt.
Wethouder Willems
Pilot begeleid wonen
Er is een pilot begeleid wonen opgezet om te experimenteren met een woon/zorg vorm, die minder
zwaar is als beschermd wonen en minder zwaar is vanuit de Wmo begeleiding.
Peelrand Wonen heeft woningen beschikbaar gesteld met begeleiding richting school of richting werk,
die vervolgens zelf hun weg kunnen vinden in de maatschappij.
De raad is middels memo 2021/37 geïnformeerd dat er behoefte is aan meer zorg.
De wethouder reageert m.b.t. de motie inzake volkshuisvesting dat het college open staat voor
huisvesting voor diverse doelgroepen. Bovendien is het een wettelijke taak om lokaal invulling te
geven aan beschermd wonen.
Jeugdzorg
De middelen die de gemeente ontvangt t.b.v. jeugdzorg worden efficiënt en goed ingezet via de
gemeenschappelijke regeling. In Boekel wordt minder snel doorverwezen naar zware zorg, waardoor
Boekel middelen terugkrijgt. Indien er extra middelen nodig zijn voor jeugdzorg, worden middelen
beschikbaar gehouden voor deze doelgroepen.
Sporten sociaal domein
Sport bevordert het welzijn, de sociale contacten en geeft structuur en daarom zal sport worden
ingezet om burgers mee te laten doen in de maatschappij.
Pionierscirkel / armoederegisseur
In mei 2022 zal het Dorpsteam overgaan naar het Stappertje, waarbij het Dorpsteam een bredere
functie zal krijgen. Er zou een coördinator aan toegevoegd kunnen worden die de sociale kaart en
geledingen kent, indien burgers met vragen komen. Hiermee wordt deels invulling gegeven aan motie
8 inzake de Pionierscirkel en de armoederegisseur. In de motie staat echter dat het werk van de
Pionierscirkel en de armoederegisseur gecontinueerd dient te worden. De armoederegisseur is echter
niet meer in dienst. Het college heeft echter wel de intentie om een coördinator aan te stellen, die een
verbindende rol kan spelen.
VVD vraagt of er sprake is van een nieuwe financieringsvorm voor begeleid wonen van jongeren.
Wethouder Willems antwoordt dat er met de pilot geld wordt bespaard. De jongeren worden
geïndiceerd en de begeleiding vanuit de Wmo schiet tekort. Indien men kiest voor meer
begeleiding, komt men uit bij begeleiding die teveel zorg biedt en die zorg is erg kostbaar. Het
college is op zoek naar een tussenvorm.
GVB reageert dat motie 2 meer een sociaal maatschappelijk karakter heeft. Zij vraagt of het college
zich kan vinden in de motie, indien de termijn wordt aangepast.
Wethouder Willems reageert dat het college de huisvesting van diverse doelgroepen mee wil nemen
in de woonvisie.
Wethouder Tielemans vult aan dat de woonvisie in de nieuwe coalitieperiode geüpdatet zal worden,
zoals de visie ook in de huidige periode 2 keer is geüpdatet.
GVB wil de volkshuisvesting herijken vanuit een sociaal oogpunt.
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Vz
stelt voor om de datum eruit te halen.
GVB kan zich vinden in het voorstel.
DOP vraagt of Boekel geen armoederegisseur meer nodig heeft.
Wethouder Willems reageert dat er invulling gegeven zal worden aan het preventieplan. Het college
wil aan de intentie voldoen, maar niet middels een armoederegisseur of pionierscirkel.
CDA verzoekt om een schorsing.
Vz schorst de vergadering om 21.20 uur.
Vz hervat de vergadering om 21.50 uur.
GVB heeft de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- Bij motie 2 is de datum in de oproep verwijderd
- Bij motie 3 roept GVB het college op om een gebiedsvisie op te stellen in 2022 en in 2023 dit
gebied in de grondexploitatie te activeren.
- Bij motie 4 is de formulering van de zin “waarbij een fietsbrug de voorkeur heeft” gewijzigd in
“waarbij een fietsbrug als optie onderzocht wordt”
- Bij motie 5 is de datum in de oproep gewijzigd naar uiterlijk mei 2022 en een punt “e”
toegevoegd waarin het college gevraagd wordt nieuwe commerciële zonneweiden projecten
een bijdrage te laten doen in het duurzaamheidsfonds.
- Bij motie 6 is in de oproep de termijn van de verslaglegging en advisering aan de raad t.a.v.
duurzaamheidsleningen aangepast naar mei 2022.
- GVB trekt motie 7 in.
DOP heeft in overleg met de wethouder motie 8 aangepast in de volgende tekst: “zo snel mogelijk
met een voorstel naar de raad te komen om het werk van de pionierscirkel/armoederegisseur,
zoals in 2021, te continueren.” Het amendement wordt ongewijzigd ingediend.
Vz brengt het amendement in stemming en zij concludeert dat DOP tegen stemt en CDA, VVD en
GVB stemmen voor.
Vz brengt motie 2 in stemming en zij concludeert dat de raad unaniem akkoord gaat.
Vz brengt motie 3 in stemming en zij concludeert dat de raad unaniem akkoord gaat.
Vz brengt motie 4 in stemming en zij concludeert dat de raad unaniem akkoord gaat.
Vz brengt motie 5 in stemming en zij concludeert dat de raad unaniem akkoord gaat.
Vz brengt motie 6 in stemming en zij concludeert dat de raad unaniem akkoord gaat.
Vz geeft aan dat motie 7 is ingetrokken.
GVB reageert t.a.v. de intrekking van motie 7 dat de inhoud bij andere terreinen wordt meegenomen.
Vz brengt motie 8 in stemming en zij concludeert dat DOP voor stemt, CDA voor stemt, VVD tegen
stemt en GVB voor stemt. De motie is met 14 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.
Vz brengt het raadsbesluit in stemming en zij concludeert dat de raad unaniem akkoord gaat.
7. Sluiting
De vz sluit de vergadering om 22.10 uur.
De notulen zijn aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel
gehouden op 12 mei 2022.
De griffier

De voorzitter

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

C.J.M. van den Elsen
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