Advieslijst van de commissie Bewonerszaken d.d. 24 juni 2015
20.30 uur –23.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

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

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

Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling
agenda
3. Spreekrecht voor
burgers

Mevrouw J.G.M. Franssen-van Berkel (DOP)
Mevrouw L.A.M. Manders (VVD)
Mevrouw S.G. Tielemans – Ewalts (VVD)
Advies
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
De heer Van de Sande (Stichting Zicht) maakt gebruik van het spreekrecht
m.b.t. het raadsvoorstel nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel.
Stichting Zicht heeft als doel om kinddiensten met elkaar te
verbinden, zodat deze ook in de toekomst goed beschikbaar blijven
voor de Boekelse burgers. De verkeersafwikkeling is een
aandachtspunt en vraagt om verkeersonderzoek. Het gebouw kan zo
ingericht worden, dat behoud van de identiteit van BS De
Regenboog behouden kan blijven.
VVD
vraagt hoe de schoolteams denken over 1 kindcentrum aan de
Parkweg.
De heer Van de Sande antwoordt dat de MR van BS De Octopus vooral zorg
heeft over de verkeerssituatie. De directie van BS De Octopus ziet
meerwaarde in 1 kindlocatie. Binnen het team van BS De Octopus
zijn de meningen verdeeld over 1 kindlocatie aan de Parkweg. Het
team van BS De regenboog wil vooral midden in hun
voedingsgebied staan. De ouders van BS De Regenboog hebben
een voorkeur voor een basisschool dicht bij de huidige locatie.
CDA
vraagt of de gemeenteraad genoeg informatie heeft om een
weloverwogen besluit te kunnen nemen.
De heer Van de Sande reageert dat hij ervan uit gaat dat de raad voldoende
informatie heeft ontvangen, maar het is aan de raad om zelf aan te
geven of zij voldoende informatie heeft ontvangen.
VVD
vraagt of in de gemeente Gemert eenzelfde proces heeft
doorgemaakt met de nieuwbouw van de Samenstroom.
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4. Stand van zaken
Nia Domo

5. Raadsvoorstel
inzake locatiekeuze
nieuwbouw
onderwijshuisvesting
Boekel.

Dhr. Van de Sande was blij verrast toen Boekel Stichting Zicht uitnodigde voor
gesprekken, want in Gemert was de locatie bij nieuwbouw een
vanzelfsprekendheid, waarbij Zicht niet betrokken was.
De heer Van Boxtel (directielid BS De Octopus) maakt gebruik van het
spreekrecht. Hij pleit voor behoud van de schoolwoningen en voor
een loskoppeling van de locatiekeuze. Indien de schoolwoningen
behouden worden, kunnen de leerlingen dichtbij de school blijven en
zo kunnen de leerlingen passend onderwijs worden geboden.
Bovendien zijn de lokalen in gebruik door 2 groepen 8. Volgend
schooljaar zijn er 13 leerlingen meer in groep 8.
Wethouder Willems geeft aan dat de werkgroep van Nia Domo bezig is
geweest om invulling te geven aan het doorstartscenario. In dit scenario moet
Nia Domo het centrum worden voor ontmoeten, ontspanning en persoonlijke
educatie. Hiervoor is meer ondernemerschap vereist op cultureel en horeca
gebied, zodat dit leidt tot meer inkomsten. Nia Domo moet “ons huis” worden,
zodat de Boekelse inwoners meer eigenaarschap voelen bij Nia Domo. Het
college is in gesprek met een serieuze kandidaat voor de horeca. Het college
wil de architect een schets laten maken hoe een invulling van de bibliotheek
gerealiseerd kan worden samen met de horeca. De invulling van de
bibliotheek maakt een verbouwing noodzakelijk en brengt kosten met zich
mee.
Op 8 september behandelt het college het schetsplan om te kijken of er
genoeg invulling is gegeven aan het doorstartscenario.
Op 22 september wordt het schetsplan in de thema informatieavond
toegelicht, op 30 september behandelt in de commissie Bewonerszaken en op
8 oktober legt het plan ter besluitvorming voor aan de raad.
* Wethouder Willems zegt toe de raad een memo toe te sturen over het
proces.
VVD vraagt of de kandidaat voor de horeca een serieuze kandidaat is.
Wethouder Willems bevestigt dat deze kandidaat serieus is.
DOP roept de raad op om een quick scan uit te laten voeren t.a.v. de
verkeersveiligheid incl. parkeren en fietsen aan de locatie Parkweg, het
verplaatsen van BS De Uilenspiegel en De Regenboog naar De Donk, ver- of
nieuwbouw van bestaande locaties van De Uilenspiegel en De Regenboog
met de daarbij behorende financiële onderbouwing op hoofdlijnen en het in
overleg treden met de schoolbesturen over het inzetten van de
onderhoudsbudgetten voor ver- of nieuwbouw. De resultaten van de quick
scan kunnen in het najaar aan de raad worden voorgelegd.
CDA heeft in de vorige raadsvergadering aangegeven meer tijd te willen om
inzichtelijk te maken waarom bepaalde keuze zijn gemaakt. Zij constateert dat
het verkeerstechnisch onderzoek te weinig is waargemaakt t.o.v. vorige
voorstel. Bij de verkenning is aangegeven dat er een klankbordgroep werd
samengesteld. Nu geeft het college aan de raad als klankbord te gebruiken.
CDA vindt dit te mager. Zij pleit dat er gewerkt wordt aan het creëren van
meer draagvlak. BS De Regenboog en BS De Uilenspiegel zouden goed
samen kunnen gaan in 1 gebouw. Beide teams staan hierachter en dit kan los
worden gezien van de locatie.
VVD geeft aan dat clustering juist verbondenheid kan geven met behoud van
identiteit. VVD staat open voor alle opties, maar zij vraagt of meerdere locaties
betaalbaar zijn in de toekomst.
BW pleit ervoor om eerst de uitgangspunten te bepalen en daarna de locaties
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6. Raadsvoorstel
inzake
schoolwoningen
Octopus.

7. Raadsvoorstel
inzake begroting
2016 en jaarrekening
2014
Werkvoorzieningscha
p Noordoost Brabant.
8. Raadsvoorstel
inzake begroting
2016 en jaarrekening
2014
gemeenschappelijke
regeling Kleinschalig
Collectief Vervoer
Brabant Noordoost.
9. Raadsvoorstel
inzake begroting
2016 en jaarrekening
2014 GGD Hart van
Brabant.
10. Raadsvoorstel tot
vaststelling van de 1e
wijziging van de
Subsidieverordening
Muziekonderwijs
2012.
11. Mededelingen,
ingekomen stukken
en memo’s.
12. Vaststelling
advieslijst commissie
Bewonerszaken 18
mei 2015.
13. Rondvraag.

te onderzoeken. Zij pleit voor identiteitsbehoud.
GVB roept de raad op om met een andere bril naar de locatie aan de Parkweg
te kijken. Deze locatie kan mogelijk meer m2 per kind bieden als een nieuwe
locatie op De Donk.
Zij ziet graag verbinding tussen de scholen, want indien De Uilenspiegel
vertrekt, heeft Octopus geen handvaardigheidslokalen meer. Het bezoek aan
kindcentrum Zeeland heeft uitgewezen dat clustering van scholen
verbondenheid geeft en de identiteit behouden blijft.
BW vraagt of het reëel is om over te gaan tot aankoop van de
schoolwoningen, terwijl de raad nog een keuze voor de locatie moet maken
van de nieuwbouw onderwijshuisvesting.
GVB, DOP, CDA en VVD adviseren positief naar de raad, op voorwaarde dat
de locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting losgekoppeld wordt van de
aankoop van de schoolwoningen.
* Wethouder Willems zegt toe antwoord te geven of hij de genoemde plussen
en minnen van de aankoop van de schoolwoningen bij Octopus, zonder
koppeling met een locatiekeuze voor de school, kan onderschrijven al dan
niet.
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 heeft kritische vragen gesteld aan de wethouder t.a.v. de
bedrijfsvoering van de GGD en waarom de beoogde bezuiniging van 8% niet
behaald is.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.

De advieslijst wordt conform concept vastgesteld.

De heer Buijsse vraagt of het college gaat reageren op de video van
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Gedeputeerde Staten lid mevrouw Spierings.
Wethouder Willems antwoordt dat er een reactie naar Gedeputeerde Staten
zal worden verstuurd namens het college.
De heer Manders vraagt of de raad op de hoogte wordt gebracht van de
reactie voor verzending.
Wethouder Willems zal deze vraag aan het college voorleggen.
Mevrouw Van Eert vraagt de vergadercyclus van de Gemeenschappelijke
Regelingen te bespreken in het presidium.
Mevrouw Vallee complimenteert het zorgteam.
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