NOTULEN van de vergadering van de Raad
van de gemeente Boekel gehouden op 28 maart 2018
om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:
De heer P.M.J.H. Bos (vz),
Mevrouw M.R.P. Philipse, griffier.
De leden:
De heer A.M.G.M. van de Ven (DOP),
Mevrouw A.A.M. Heunks-van Uden (DOP),
De heer H.W.A. van Mierlo (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
Mevrouw M.A.T. Tielemans (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA)
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer M.J.A. Tielemans (CDA).
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GVB),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.D.D.M. de Wit (GVB),
De heer A.P.B. van den Hoogen (GVB),
De heer W.J. Manders (VVD), vanaf 21.10 uur.
De heer M.R.G. Buijsse (VVD,
De heer J.M. van Duijnhoven (BW).
Voorts aanwezig:
De heer T.A.M. van de Loo, wethouder
De heer H.A.J. Willems, wethouder
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij, notuliste.
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en hij heet iedereen van harte
welkom.
2. Vaststelling van de agenda.
DOP verzoekt een motie vreemd aan de orde van de dag te agenderen.
Vz
agendeert, met ieders instemming, de motie als agendapunt 18 en er zal geen gebruik worden
gemaakt van de rondvraag
Vz
concludeert dat de raad zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming unaniem
akkoord gaat met de als hamerstuk voorgedragen agendapunten:
6. Raadsvoorstel inzake beleidskader 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord..
7. Raadsvoorstel inzake kaderbrief 2019 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.
8. Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 BSOB.
11. Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2018.
14. Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
15. Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant.
16. Raadsvoorstel inzake deelname door GGD Hart voor Brabant in een coöperatie.
17. Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 Regionaal bureau leerplicht en voortijdig
schoolverlaten Brabant Noordoost.
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3. Spreekrecht voor burgers.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
4. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 10, te weten de heer Buijsse, als eerste zijn stem uit
mogen brengen.
Vz
Vz
Vz

9 . Onderzoek geloofsbrieven en toelating van de benoemde leden van de raad.
wijst de heren Van Duijnhoven, Van Lieshout en Van Mierlo aan om samen met de griffier de
geloofsbrieven , van de nieuw te benoemen gemeenteraadsleden te onderzoeken.
schorst de vergadering om 19.40 uur.
hervat de vergadering om 19.45 uur.

De heer Van Duijnhoven geeft aan dat de onderzoekcommissie, naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen, de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden heeft onderzocht.
Er is gebleken dat de nieuwe leden voldoen aan de vereisten van de raad. De
onderzoekscommissie adviseert de gemeenteraad de geloofsbrieven voor kennisgeving aan
te nemen en de benoemde leden toe te laten in de gemeenteraad.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van het
presidium.
10. Initiatiefvoorstel tot verlening van de ontheffing van het woonplaatsvereiste ten
behoeve van wethouder T.A.M. van de Loo.
DOP heeft een initiatiefvoorstel ingediend, mede namens GVB en BW, om ontheffing te verlenen,
tot het moment dat de wethouders worden benoemd.
VVD kan niet akkoord gaan in lijn met vorige jaren.
BW en GVB kunnen instemmen met het voorstel.
CDA blijft bij haar standpunt van vorige jaren en zij kan niet instemmen met het raadsbesluit.
De raad, besluit zonder hoofdelijke stemming, conform het initiatiefvoorstel van DOP, GVB en
BW, waarbij de leden Van den Broek, De Bruin, Van Lankvelt, Tielemans en Buijsse
worden geacht tegen te hebben gestemd.
12. Raadsvoorstel inzake delegatiebesluit m.b.t. Omgevingsplan 2016.
GVB dient een amendement in, mede namens DOP en BW en zij leest het voor:

Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp/ontwerpbesluit: delegatiebesluit m.b.t. Omgevingsplan 2016
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 28 maart 2018
Besluit het ontwerpbesluit te wijzigen en aan te vullen als volgt:
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-aan de artikelen

3.2 onder d
4.2 onder d
5.2 onder d
6.2 onder d

en

een punt 3 toe te voegen, luidende:
3.

en zal een objectieve onafhankelijke deskundige partij advies worden gevraagd ter
beoordeling van de onder punt 1 en 2 genoemde motivering dat het initiatief niet leidt
tot onaanvaardbare negatieve gezondheidseffecten en ter beoordeling van de
motivering aangaande de maatregelen om negatieve gezondheidseffecten te
beperken of te voorkomen.

-en aan artikel 16.1 een punt d toe te voegen, luidende
d.

er zal een objectieve onafhankelijke deskundige partij advies worden gevraagd over
de gezondheidseffecten van de innovatieve techniek of ontwikkeling en over
maatregelen om negatieve gezondheidseffecten te beperken of te voorkomen.

Toelichting:
een advies van een deskundige partij is van grote toegevoegde waarde in de beoordeling
van gezondheidseffecten. Dat een dergelijke partij objectief en onafhankelijk moet zijn
spreekt daarbij voor zich.
Ingediend door het lid/de leden:

Handtekening:

GVB
D.O.P.
B.W.
CDA vraagt het college naar hun reactie wat betreft de uitvoerbaarheid.
VVD sluit zich aan bij CDA.
Wethouder Van de Loo reageert dat artikel 3.2 gaat over het wijzigen van functies
woonwerklandschap met buurtschappen. De omschakeling naar functies met een meer
stedelijk karakter, waaronder ook wonen en het daarbij behorende intensievere gebruik van
het activiteitenpatroon, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de variatie wonen, werken
en recreëren. Behoudens de omschakeling naar een agrarisch bedrijf veehouderij of agrarisch
bedrijf glastuinbouw. Bij 3.1 d staat dat de nieuwvestiging van functies mogelijk is behoudens
nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf. Voor de artikelen 3.2, 4.2, 5.2 en 6.2 gelden een
aantal beleidsregels. Onder d wordt aangegeven: voor zover sprake is van functie waarbij
doorgaans meerdere (kwetsbare) personen gedurende de hele dag aanwezig zijn wordt
gemotiveerd. In het Omgevingsplan zijn reeds de regels gemaakt en hij acht het amendement
overbodig. Wat betreft artikel 16: GVB, DOP en BW geven het college de opdracht om een
objectief en onafhankelijk deskundige partij advies te vragen over gezondheidseffecten van
innovatieve techniek of ontwikkelingen en voor maatregelen om de gezondheidseffecten te
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beperken of te voorkomen. De wethouder vraagt wie hij om advies moet vragen: de GGD,
WUR, TNO? Hij stelt voor om de initiatiefnemer zijn aanvraag wetenschappelijk te laten
onderbouwen, zodat een onafhankelijke partij een advies kan geven. Een tweede alternatief is
het verwijderen van artikel 16 uit het delegatiebesluit.
VVD stoort zich aan het tijdstip waarom het amendement wordt ingediend. De raad is vanavond
bijeen om een feestje te vieren.
Vz
verzoekt de raadsleden om enkel te reageren op de inhoud.
CDA kan niet akkoord gaan met het amendement. Zij wil artikel 16 in het delegatiebesluit
behouden, zodat er snel geacteerd kan worden bij nieuwe ontwikkelingen.
GVB heeft reeds meerdere malen aangegeven dat zij iets mist in het delegatiebesluit. Eerder is er
discussie geweest over het ontbreken van de onaanvaardbare negatieve gezondheidseffecten
in het Omgevingsplan. Bovendien wil zij zich niet enkel focussen op agrarische bedrijven. Zij
wil een betere borging op alle mogelijke ontwikkelingen die een ruimtelijke impact kunnen
hebben.
DOP sluit zich aan bij GVB.
VVD kan niet akkoord gaan met het amendement.
Vz
brengt het amendement in stemming en hij concludeert dat het amendement met 9 stemmen
voor en 5 stemmen tegen is aangenomen.
Vz
brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming en hij concludeert dat het geamendeerde
raadsbesluit met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen is aangenomen.
De raad gaat akkoord, zonder hoofdelijke stemming met het geamendeerde raadsbesluit,
waarbij de leden Tielemans, Van Lankvelt, De Bruin, Van den Broek en Buijsse worden
geacht tegen te hebben gestemd.
13. Raadsvoorstel inzake kaders ontwikkeling Boekels Ven.
was verontwaardigd te lezen in het Brabants Dagblad dat DOP en BW tegen de plannen van
de ondernemer zijn. Het raadsvoorstel is enkel bedoeld om kaders te stellen. Dit is een
onjuiste weergave van zaken in de krant.
CDA kan zich vinden in het raadsbesluit. De locatie van de hoofdingang is nog gebaseerd op een
ouder raadsvoorstel, nl aan de Vliegberg. Destijds is gekozen voor een hoofdingang aan de
Vliegberg, omdat de zorgfunctie onderdeel was van het plan. Buurtbewoners hadden hier
bezwaar tegen en zij verzoekt de hoofdingang te realiseren aan de Peelstraat.
VVD staat positief tegenover ontwikkeling van Boekels Ven en zij wacht de reactie van de
wethouder af.
DOP heeft na afloop van de commissievergadering hun kaders aan de overige fracties doen
toekomen en zij constateert dat er geen meerderheid is voor hun voorstel. De overige fracties
hebben aangegeven dat zij voorstander zijn van een kwalitatief huisjespark. Wethouder
Willems heeft het huisjespark in Ruurlo, 8 huisjes per hectare, als voorbeeld genoemd. Hij
verlaat echter nu zijn eigen standpunt door geen maximum aantal huisjes als kader mee te
geven aan de ondernemer.
Wethouder Willems reageert dat de ondernemer kan beslissen waar de hoofdingang komt, evenals
het type accommodatie dat hij wil realiseren. Bij het oorspronkelijke plan is uit
verkeerstechnisch onderzoek gebleken dat de hoofdingang bij De Vliegberg mogelijk is, omdat
er geen grote verkeersstroom verwacht werd. Bij de presentatie van een toekomstig plan kan
de vraag gesteld worden om de hoofdingang te plaatsen aan de Peelstraat. Hij constateert dat
de overige fracties zich kunnen vinden in 120 huisjes voor het gebied en hij wil het aantal
huisjes dan ook handhaven.
VVD heeft er begrip voor dat DOP graag veel groen wil en minder huisjes in het gebied, maar dan
moet de gemeente zich ook afvragen of zij met de huidige ondernemer verder het gebied wil
ontwikkelen. Om het gebied rendabel te maken heeft de ondernemer een business case met
BW
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een aantal huisjes. Bovendien wordt de bebouwing in het zuidelijk deel van de Groene Ladder
gesloopt en vervangen door groen. Zij kan zich vinden in de kaders zoals ze door het college
zijn voorgesteld en zij kan akkoord gaan met een aantal van 88 tot 120 huisjes.
BW
pleit voor een kwalitatief goed park. Zij benadrukt dat de gemeente tijdens de ontwikkeling
dient te controleren of het plan volgens de kaders wordt uitgevoerd en niet achteraf. Zij kan
akkoord gaan met het raadsbesluit.
GVB reageert dat een park met minder huisjes wellicht een mooier en open beeld geeft, maar de
ondernemer heeft een business case.
DOP reageert dat de raad dient op te komen voor de belangen van Boekel. De geschiedenis heeft
geleerd dat een park met 120 huisjes geen kwalitatief goed plan is. Zij betreurt het dan ook dat
de raad hun eigen standpunt verlaat van een kwalitatief goed park.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, akkoord te gaan met het mondeling
geamendeerde raadsbesluit, waarbij mevrouw Heunks wordt geacht tegen te hebben
gestemd, met stemverklaring dat zij tegen stemt vanwege het te hoge aantal huisjes.
18. Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant
Noordoost.
CDA is verheugd dat de Wmo reiziger wordt ontzien. Zij vraagt of er met het voorliggende
raadsvoorstel de bezuinigingsmaatregel van 2017 teniet wordt gedaan.
BW
kan instemmen met het raadsbesluit.
VVD wacht de reacties van de andere fracties af.
GVB wacht eveneens de andere reacties af.
DOP merkt op dat het advies van de Adviesraad Sociaal Domein ontbreekt bij de documenten,
terwijl de adviesraad een gesprekspartner is. Zij vraagt of de wethouder ervan op de hoogte
was dat er nog 3 vervoerders bij betrokken zijn en zij vraagt of het college gekozen heeft voor
het goedkoopste of het kwalitatief beste bod. Zij vraagt hoe het project Stip op de Horizon
werkt?
Wethouder Willems reageert dat door o.a. stijgingen in bedrijfskosten en personeelskosten de
bezuinigingsmaatregel niet gehaald kan worden. De ASD maakt onderdeel uit van het
reizigersplatform en niet bij besprekingen van het Kleinschalig Collectief Vervoer. Er wordt nog
regionaal overleg gevoerd over het project “Stip op de Horizon”. Het idee is om een
regiecentrale samen te stellen, waarbij meerdere doelgroepen worden vervoerd. Indien er een
besluit wordt genomen over het project, zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd. Van
Driel had de aanbesteding gekregen, maar omdat er in de loop van de tijd teveel klachten zijn,
zijn er meerdere vervoerders bij betrokken. De klachten zijn inmiddels verminderd. Bij de
aanbesteding is de prijs een onderdeel van de overweging, maar niet leidend bij het besluit.
DOP vraagt hoe het reizigersplatform tegen de kadernota aankijkt.
Wethouder Willems antwoordt dat het reizigersplatform positief tegenover de kadernota staat.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
DOP

18 a. Motie vreemd aan de orde van de dag.
heeft reeds in de commissie Bewonerszaken de andere fracties opgeroepen de motie te
ondersteunen. DOP dient samen met GVB en BW de motie in en zij leest deze voor:

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: Gezondheid
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De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 28 maart 2018
Overwegende dat
- ingevolge de Wet publieke gezondheid het college van burgemeester en
wethouders de publieke gezondheidszorg bevordert en daarbij in ieder geval
zorg draagt voor:
- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen
- en het bevorderen van medisch milieukundige zorg
- en het bevorderen van technische hygiënezorg
-

-

-

het uitgangspunt van de Nota lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 Gemeente
Boekel positieve gezondheid is, waarbij de gemeente zich vooral richt op het
gezond houden van mensen en het benadrukken van de kracht van mensen;
er, om dit te bereiken, integraal naar gezondheid dient te worden gekeken
omdat gezondheid nu eenmaal veel koppelingen met andere beleidsterreinen
heeft en er daarom ook vanuit die andere beleidsterreinen maatregelen nodig
zijn om die gezondheid te bevorderen;
met positieve gezondheid als uitgangspunt gezondheid niet als doel op zich
wordt gezien maar ook als middel om andere doelen te kunnen bereiken
waaronder: ‘kwaliteit van leven’, ‘mee kunnen doen in de maatschappij’ en ‘het
gebruik maken van sociale netwerken’;
gezondheid beïnvloedende factoren onder andere omgevingsfactoren
betreffen zoals woonomgeving, milieu en sociale cohesie;
de fysieke leefomgeving, zoals stoffen in bodem, water en lucht, van invloed is
op de gezondheid van mensen;
ook geuroverlast, geluidsoverlast en verminderde luchtkwaliteit factoren zijn
die een rol spelen in de gezondheid van mensen,
bij brief van 20 februari 2018 Werkgroep D’n Elzen een hartenkreet heeft geuit
over hun leefsituatie in dit gebied;
naast dit gebied diverse gebieden in Boekel zwaar overbelast zijn of worden
en daardoor kunnen worden geduid als gebieden met
gezondheidsbedreigende elementen;
het daarmee onze plicht is alles uit de kast te halen om het leefmilieu in de
gehele gemeente Boekel significant te verbeteren door deze
gezondheidsbedreigende elementen nu op te pakken en te bestrijden;

roept het college met klem op alles in het werk te stellen om er voor te zorgen dat de
gemeente Boekel niet nog meer wordt belast en er voor te zorgen dat het leefmilieu
in de gemeente Boekel minimaal opgewaardeerd wordt naar een redelijk
milieugezondheidskwaliteit, GES-score 2 of lager, zoals verwerkt in het
Omgevingsplan.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fracties:
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Handtekening:

D.O.P.
GVB
BW
CDA en VVD wachten eerst de reactie van het college af.
Wethouder Van de Loo reageert dat onlangs het Omgevingsplan is vastgesteld, waarin een hoofdstuk
“Een gezonde fysieke leefomgeving” is opgenomen, er is een plan MER vastgesteld, waarbij
nadrukkelijk naar gezondheid is gekeken en het lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente
Boekel is verwoord in het Omgevingsplan. Er zijn ook nog diverse aspecten, zoals o.a. de
N605, Vliegbasis Volkel en zendmasten, die ook invloed hebben op de leefomgeving en die
niet zijn meegenomen. De gemeente Boekel is reeds goed op weg naar een betere
leefomgeving. De motie is een oproep aan het college die qua financiën en capaciteit niet is
uit te voeren en de wethouder doet daarom een tegenvoorstel met de volgende zinsnede:
“Roept het college met klem op alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de
gemeente Boekel niet nog meer wordt belast en ervoor te zorgen dat het leefmilieu in de
gemeente Boekel opgewaardeerd wordt.
Vz
heeft de indruk dat de intenties van DOP, GVB en BW en van het college niet van elkaar
verschillen, maar de instrumenten moeten haalbaar zijn om het e.e.a. uit te voeren.
BW
stelt voor om de zinsnede: “er voor te zorgen dat het leefmilieu in de gemeente Boekel
minimaal opgewaardeerd wordt naar een redelijk milieugezondheidskwaliteit, GES-score 2 of
lager” te wijzigen in “er naar te streven naar een GES score van 2 of lager”.
VVD is verheugd dat de wethouder de motie in perspectief plaatst. Een maand geleden heeft de
raad het Omgevingsplan vastgesteld en vanuit de Provincie wordt een drastische verandering
doorgevoerd m.b.t. de veehouderij die zijn effect zal hebben op de leefomgeving. Bovendien
vindt zij het niet gepast om in de laatste vergadering van de raad een motie in te dienen.
CDA vindt dat er wantrouwen klinkt in de motie. Zij verzoekt om vertrouwen te hebben in het
college. Zij dient ook een mondelinge motie in: en zij roept het college op om concreet aan de
slag te gaan met het werken aan een gezonde leefomgeving.
GVB reageert dat de motie in de commissie Bewonerszaken reeds is aangekondigd. GVB
constateert dat iedereen pleit voor een gezonde leefomgeving, maar zij constateert ook dat er
iedere keer een voorbehoud wordt gedaan. Middels de motie vraagt zij om inspanning van het
bestuur. Zij wil de intentie nu concreet maken door te doen.
VVD antwoordt dat de brief van Werkgroep D’n Elzen” indruk heeft gemaakt. De coalitie heeft 8
jaar gepoogd om gezondheid op de agenda te krijgen. Bovendien vraagt zij zich af wat de
financiële gevolgen zijn van de motie.
CDA sluit zich aan bij VVD. Zij vraagt waarom er te weinig vertrouwen is in het college. Bovendien
vindt zij dat a.d.h.v. de motie extra regels worden gemaakt waardoor de werkruimte wordt
verkleind.
GVB vraagt enkel om het verder te bekrachtigen.
DOP vult aan dat weliswaar het Omgevingsplan is vastgesteld, maar het plan is juridisch nog niet
geaccordeerd. Er is een gat tussen het jaar 2005 en het zojuist vastgestelde Omgevingsplan.
Er zullen ondernemers op inspringen die niet allemaal maatschappelijk verantwoord bezig zijn,
zoals ook is aangegeven in de brief van Werkgroep D’n Elzen. Zij roept het college op om alle
gevolgen in kaart te brengen.
GVB roept VVD en CDA op om te komen met een andere formulering van de motie, waaruit blijkt
dat we allemaal dezelfde intentie hebben.
VVD heeft reeds aangegeven dat zij zich kunnen vinden in de formulering van de wethouder.
BW
begrijpt het CDA niet. CDA verkondigt dat zij pleiten voor een beter leefklimaat, maar
vervolgens voegt zij niet de daad bij het woord, door niet in te stemmen met de motie.
Raadsvergadering 28 maart 2018 / 7

CDA

reageert dat de wethouder zelf heeft aangegeven dat er nog zoveel aspecten invloed hebben
op de gezondheid die niet zijn meegenomen in het Omgevingsplan.
Wethouder van de Loo reageert naar DOP, die aangeeft dat er een gat zit tussen het
bestemmingsplan 2005 en het Omgevingsplan, dat het Omgevingsplan een voorbereidende
werking heeft, waardoor er geen gat is. Elke nieuwe aanvraag wordt getoetst op zowel
bestemmingsplan 2005 als het nieuwe Omgevingsplan.
Wethouder Willems is verheugd dat de nota Lokale gezondheidsbeleid is meegenomen in het
Omgevingsplan. Hij roept de fracties op om een formulering te vinden waar iedereen zich in
kan vinden.
DOP vraagt of wethouder Willems zich verantwoordelijk voelt om een voorzorgsbeginsel Publieke
Gezondheid in te zetten en zij verzoekt om een schorsing.
Wethouder Willems reageert dat de publieke gezondheid een taak is van alle inwoners, maar indien
een voorzorgsbeginsel een middel kan zijn om een zaak op te lossen, maakt de wethouder
hier graag gebruik van.
Vz
Vz

schorst de vergadering om 20.55 uur
hervat de vergadering om 21.00 uur

DOP

constateert dat alle fracties zich kunnen vinden in de formulering van het college: “Roept het
college met klem op alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de gemeente Boekel
niet nog meer wordt belast en ervoor te zorgen dat het leefmilieu in de gemeente Boekel
opgewaardeerd wordt.”
Vz
constateert dat alle fracties instemmen met de gewijzigde motie.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
24 Vaststelling notulen raadsvergaderingen 19 en 22 februari 2018.
De notulen van 19 en 22 februari 2018 worden conform concept vastgesteld.
25. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er zijn geen opmerkingen t.a.v. de ingekomen stukken.
Vz
Vz

schorst de vergadering om 21.00 uur.
hervat de vergadering om 21.10 uur.

26. Afscheid van de leden van de raad die niet in de raad in nieuwe samenstelling
terugkeren.
Vz
bedankt de raadsleden voor hun inzet namens alle inwoners van Boekel, Venhorst en Huize
Padua. De kracht van Boekel is te danken aan haar actieve en betrokken gemeenschap. De
gemeente wil zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren en de gemeente treedt terug waar
mogelijk en durft los te laten. De vz bedankt ook de griffie alsmede de organisatie voor de
ondersteuning en de organisatie.
De vz richt zich tot de heer De Bruin. De heer De Bruin was:
 deelnemer cursus gemeentepolitiek
 raadslid van maart 2014 tot heden
 commissielid commissie Grondgebiedzaken.
De heer De Bruin is erg gedreven, een snelle prater en een “bijtertje”. Hij heeft zich snel het
“Boekelse” eigen gemaakt en hij was al vroeg betrokken bij de gemeenschap. In Odiliapeel,
zijn dorp, was hij als jongere al betrokken bij het dorpsontwikkelingsplan. De vz typeert de
heer De Bruin als zelfbewuste bestuurder, volksvertegenwoordiger en politicus, die gericht en
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weloverwogen keuzes maakt en verantwoordelijkheid durft te nemen. Hij blijft correct in
houding en woordgebruik en hij wil ook een winnaar zijn. Hij bedankt de heer De Bruin voor
zijn bijdrage.
De vz richt zich tot de heer De Wit. De heer De Wit was:
 deelnemer cursus gemeentepolitiek
 raadslid van maart 2014 tot heden
 commissielid commissie Algemene Zaken en Bewonerszaken.
 commissielid commissie Proost en Troost
 op jonge leeftijd raadslid
 het eerste raadslid van GVB die in Boekel woont
 iemand met een voorliefde voor de auto’s van Citroën.
De vz typeert de heer De Wit als een bescheiden, stille jongeman, die nog zoekend en werkend
aan zijn toekomst dienstbaar wil zijn in praktische zaken voor de gemeenschap. Zo is hij
betrokken bij de buurtpreventie in Boekel. Hij bedankt de heer De Wit voor zijn bijdrage.
De vz richt zich tot de heer Manders. De heer Manders was:
 toegetreden tot de raad in maart 2010 tot heden
 Fractievoorzitter vanaf 2010 tot heden
 Lid Presidium vanaf 2010 tot heden
 Commissielid Algemene zaken en Bewonerszaken van maart 2010 tot maart 2014
 Van maart 2014 tot heden geen officieel commissielid meer van de commissie Algemene
Zaken en Bewonerszaken, maar in de praktijk wel.
De vz typeert de heer Manders als iemand waarbij discussies steevast eindigen in de
onderwerpen: de randweg, fuseren met andere gemeenten, stille reserves of
gemeenschappelijke regelingen. De heer Manders eindigt weliswaar als raadslid in Boekel,
maar vanaf morgen zal hij beëdigd worden als raadslid in Gemert. De heer Manders prikkelt,
daagt uit, hij houdt ervan de knuppel in het hoenderhok te gooien. Hij maakt iets los, soms tot
irritatie toe. Hij is volhardend en hij houdt van het debat. Hij bedankt de heer Manders voor zijn
bijdrage.
De vz richt zich tot de heer Van Lieshout. De heer Van Lieshout was:
 bestuurder bij GVB van 2010 tot 2014
 Raadslid van mei 2014 tot heden
 Vervangend commissielid commissie Grondgebiedzaken, maar in de praktijk altijd
aanwezig.
De vz typeert de heer Van Lieshout als een bewaker van de processen, in voetbaltermen is hij
een controleur op het middenveld om te verbinden. Hij is waardevol en nuttig voor de fractie
en de raad. Hij is een raadslid met kennis van zaken
Hij bedankt de heer Van Lieshout voor zijn bijdrage.
De vz richt zich tot de heer Van de Ven. De heer Van de Ven was:
 Raadslid vanaf september 2007 tot heden, als opvolger van de heer Demuyt.
 Commissielid Grondgebiedzaken van 2007 tot 2010
 Commissielid Algemene Zaken van 2010 tot 2014
 Lijsttrekker DOP in 2014 tot heden
 Fractievoorzitter vanaf 2014 tot heden
 Lid Presidium vanaf 2014 tot heden
 Vervangend voorzitter commissie commissie Grondgebiedzaken vanaf 2014
 Vanaf maart 2016 voorzitter commissie Bewonerszaken
De vz typeert de heer Van de Ven als de voorzitter, die onlangs een lange discussie over het
kindpark wist te beëindigen door te reageren dat de commissieleden mogelijk nog mee wilden
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beslissen over het behang in het gebouw. De heer Van de Ven is een eigen stijl bestuurder en
gevat in snelle, kernachtige reacties met een humoristische bijdrage. Hij heeft een prettig
vermogen tot relativeren en hij kan vinnig reageren op onnodige verwijten en overbodige kritiek.
Hij bedankt de heer Van de Ven voor zijn bijdrage.
De vz richt zich tot de heer Van Mierlo. De heer Van Mierlo was:
 Raadslid vanaf september 2002 tot 2010; en van 2014 tot heden
 Commissielid Algemene Zaken vanaf 2002 tot heden
 Waarnemend voorzitter commissie Algemene Zaken vanaf 2006 tot 2010;
 Burgerlid vanaf 2010 tot 2014;
 Waarnemend voorzitter DOP
De heer Van Mierlo is actief betrokken bij de gemeenschap als voorzitter bij Tennisclub Boekel,
bij Boekel Sport en in de Raad van Toezicht van het Commanderij College. De vz typeert de heer
Van Mierlo als een raadslid die zijn tijd slim indeelt en de heer Van Mierlo houdt zijn betoog graag
kordaat. Hij gebruikt zijn netwerk en is daarom een volksvertegenwoordiger. Het voorkomen van
risico’s en het staan voor financiële zekerheden zijn voor de heer Van Mierlo pijlers van zijn
raadswerk. Voor zijn 12 jaar raadswerk heeft het zijne Majesteit behaagd om de heer Van Mierlo
te benoemen tot lid van de Orde van Oranje Nassau. De vz spelt de onderscheiding op bij de
heer Van Mierlo en hij bedankt hem voor zijn bijdrage.
De vz richt zich tot mevrouw Heunks. Zij was:
 Raadslid vanaf 2002 tot heden
 Fractievoorzitter vanaf 2002 tot 2014
 Lid Presidium vanaf 2002 tot 2014
 Lid commissie Proost en Troost van 2002 tot 2006
 Commissielid Grondgebiedzaken vanaf 2002 tot 2006 en van 2014 tot heden
 Commissielid Bewonerszaken van 2002 tot 2006
 Voorzitter commissie Grondgebiedzaken van 2006 tot 2010
 Vervangend voorzitter van de raad van de raad 2006 tot 2010 en vanaf 2014 tot heden
 Voorzitter Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester in 2008
 Voorzitter commissie Bewonerszaken van 2010 tot 2016
 Vervangend voorzitter commissie Grondgebiedzaken vanaf 2010 tot 2014
Mevrouw Heunks heeft het milieu hoog in het vaandel heeft staan, haar slotwoord bij een pleidooi
is vaak “dat moest me nog even van het hart” en ze heeft haar betrokkenheid laten zien bij
Vluchtelingenwerk en bibliotheek De Lage Beemden. Op 29 april 2009 heeft zij een Koninklijke
Onderscheiding ontvangen op basis van bestuursfuncties bij het Vrouwengilde, bestuursfuncties
bij Vlluchtelingenwerk, haar werk bij de bibliotheek in Boekel, het secretariaat van de DOP van
1994 tot 2002 en het fractievoorzitterschap. De vz typeert mevrouw Heunks als een
volksvertegenwoordiger, medebestuurder en politica met name vanuit het hart. Zij heeft een
ideaalbeeld van een gemeenschap waar mensen zijn verbonden met de natuur, dieren en milieu.
Zij tracht met ziel en zaligheid vriend en vijand hiervan te overtuigen. Haar betoog is zorgvuldig
opgebouwd, prikkelend en scherp. Zij wil verbinden. De vz ziet haar als het boegbeeld van de
DOP. Hij bedankt mevrouw Heunks voor haar bijdrage.
De vz richt zich tot de heer Van Duijnhoven. Hij was:
 Raadslid vanaf juli 2004 als opvolger van de heer Van der Burgt tot heden
 Fractievoorzitter vanaf 2004 tot heden
 Commissielid Algemene Zaken vanaf 2004 tot 2010
 Lid Presidium vanaf 2004 tot heden
 Voorzitter commissie Algemene Zaken vanaf 2010 tot heden
 Waarnemend voorzitter commissie Bewonerszaken vanaf 2014 tot heden
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 In 2010 maakt Boekels Welzijn voor het eerst deel uit van de coalitie.
De heer Van Duijnhoven klust graag bij zijn kinderen en hij is vele jaren op bouwreis geweest
voor het goede doel “Habitat for Humanity”.
De vz typeert de heer Van Duijnhoven als iemand die houdt van rechtvaardigheid, die gefixeerd
is op rente en hij heeft een scherp oog voor contracten. Vanuit zijn liberaal denken vindt hij dat
elk individu zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen en dragen. De gebruiker betaalt. Hierbij
heeft hij wel een zwak voor diegene ondersteuning nodig heeft. Hij kan op scherpe wijze
refereren aan vervelende voorvallen uit het verleden. Het achteraf legaliseren van overtredingen
doet hem pijn, omdat hij rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan. Hij wordt door de raad
her- en erkend in zijn oog voor contracten. Hij heeft op zijn manier invulling gegeven aan het
voorzitterschap van de commissie Algemene Zaken en dit heeft hij op een waardige manier
gedaan. Het heeft zijne majesteit behaagd om de heer Van Duijnhoven te benoemen tot Lid van
de Orde van Oranje Nassau.
Mevrouw Van Eert feliciteert Jan van Duijnhoven en Erik van Mierlo met hun koninklijke
onderscheiding. Zij richt zich tot de heren De Wit en Van Lieshout. Zij nemen afscheid vandaag
als lid van de raad. Beide heren zijn 4 jaar geleden tot raadslid benoemd en de heer De Wit was
het jongste raadslid van Boekel. Axel is gemotiveerd en leergierig. Hij houdt niet van geneuzel
over iets wat toch al afgehamerd is. Hij heeft zich ingezet voor de commissie Bewonerszaken en
Algemene Zaken waarbij de verordeningen Participatie en de Leerplicht en Vervoer hem het
meest liggen. Wellicht komt de heer De Wit nog terug als raadslid, maar formeel nemen we nu
afscheid van hem. Zij bedankt de heer De Wit voor zijn inzet. De heer Van Lieshout was 4 jaar
geleden verrast dat hij gevraagd werd als raadslid. Hij heeft zich echter enorm ingezet en hij
houdt evenmin van geneuzel. Hij zegt liever waar het op staat, zonder erom heen te draaien. Hij
heeft zich vooral gericht op de commissie Grondgebiedzaken, waarbij zijn ervaring en kennis
goed van pas kwam. Zijn betogen konden rekenen op een breed draagvlak. Zij betreurt zijn
vertrek, maar zij hoopt dat hij nog betrokken blijft. Zij bedankt de heer Van Lieshout voor zijn
inzet.
Mevrouw Van den Broek feliciteert eveneens de gedecoreerden met hun onderscheiding en zij richt
zich tot de heer De Bruin. Zij blikt 4 jaar terug op het leven van de heer De Bruin. Hij is toen
samen met Anne in Boekel gaan wonen en inmiddels hebben ze samen een dochter en een
zoon. Reeds in Odiliapeel had de heer De Bruin zijn sporen verdiend in de dorpsraad. De heer
De Bruin is een kartrekker met een groot vermogen om over eigen schouders heen te kijken. Met
volle energie heeft hij zich ingezet voor de gemeenteraad en hij bemenste, samen met Peetjan
van den Elsen, de commissie Grondgebiedzaken, waarbij het Omgevingsplan als een rode draad
door zijn carrière liep. Hij vermijdde het politieke duel niet en hij bezit een groot
overtuigingskracht. We nemen formeel afscheid van de heer De Bruin, maar mogelijk keert de
heer De Bruin terug als raadslid.
De heer Buijsse richt zich tot de heer Manders. De heer Buijsse is 5 jaar geleden lid geworden van de
VVD. Hij werd gevraagd door de heer Manders om mee te denken met VVD Boekel Venhorst. De
heer Manders heeft veel wind uit de zeilen genomen van de heer Buijsse. Samen hebben zij
regelmatig een kritische noot in de raad laten horen om verandering te verwezenlijken. Hij ziet de
heer Manders als een leermeester. Hij heeft geleerd om in vrijheid je mening uit te kunnen
dragen. Hij neemt de tip van mevrouw Heunks, om te verbinden, ter harte. Hij bedankt de heer
Manders voor zijn inzet.
Mevrouw De Bruin bedankt de heer Van Duijnhoven namens Boekels’ Welzijn. De heer Van
Duijnhoven is reeds 29 jaar betrokken bij Boekels’ Welzijn en is sinds 2004 raadslid. Zij typeert
de heer Van Duijnhoven als iemand die van duidelijke taal houdt. Hij kan genieten van discussies
in de fractie, die ontstonden, indien hij beleidsstukken van meer als 50 pagina’s vertaalde naar
enkele zinnen. Hij zette echter wel de belangen van de Boekelse burgers steeds weer voorop.
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Hij heeft rechtvaardigheid hoog in het vaandel staan. Zij bedankt de heer Van Duijnhoven voor
zijn meesterschap en zijn inzet.
De heer Van de Ven bedankt mevrouw Heunks en de heer Van Mierlo voor hun inzet. Hij bedankt
tevens mevrouw Jansen voor haar inzet de afgelopen jaren. De heer Van Mierlo stond klaar voor
de DOP, toen de vacature van voorzitter van de DOP niet werd ingevuld. De DOP kon rekenen
op zijn financiële deskundigheid bij complexe vraagstukken, en de begroting in het bijzonder. Hij
feliciteert de heer Van Mierlo met zijn onderscheiding en hij bedankt hem voor zijn bijdrage. De
heer Van de Ven richt zich tot mevrouw Heunks. Hij typeert mevrouw Heunks als zeer betrokken,
principieel en met een sterke antenne voor zaken die extra aandacht behoeven. Zij voelt zich
dermate betrokken bij de materie, dat haar taak niet eindigde bij kaderstelling en controle. Ze is
vasthoudend en zij zet zich in voor de volle 100%. Hij betuigt zijn respect voor de inzet van
mevrouw Heunks voor de DOP. Hij bedankt mevrouw Heunks voor haar inzet.
Mevrouw Jansen richt zich tot de heer Van de Ven. De heer Van de Ven kan met zijn gevatte reacties
de raadzaal opvrolijken. Hij kan echter ook kordaat en fel uit de hoek komen. Zijn nuchtere kijk en
dossierkennis kwamen vaak van pas. Zij bedankt de heer Van de Ven voor zijn inzet. Zij richt zich
tot mevrouw Heunks. Mevrouw Heunks is een steun en toeverlaat, vooral voor de commissie
Grondgebiedzaken. Haar dossierkennis is wonderbaarlijk. Zij is een DOP’er in hart en nieren. Zij
bedankt mevrouw Heunks voor haar inzet voor alle inwoners van Boekel. Zij richt zich tot de heer
Van Mierlo, die financieel deskundig is. De heer Van Mierlo is kort van stof en hij zoekt zaken uit
totdat alles duidelijk is. Hij was bijzonder kritisch op de begroting en hij was trots, dat mede onder
het bewind van de DOP, de financiële situatie is verbeterd.
Mevrouw Heunks uit haar zorgen, maar zij heeft ook hoop en zij heeft gevoelens van dankbaarheid.
Zij is dankbaar voor de Boekelse kiezers die op haar en op de DOP hebben gestemd. Zij voelde
zich gesteund en dankbaar dat zij op 10 stemmen na, een voorkeurszetel heeft behaald. Zij is
dankbaar voor de steun van haar man, kinderen, partijgenoten en medewerkers en in het
bijzonder de griffie, de afgelopen jaren.
Zij is trots op de DOP, die zich vanaf het begin heeft ingezet voor een gezonder milieu en het
belang van groen en natuur. De zorg voor een gezondere leefomgeving heeft geresulteerd in een
Omgevingsplan met mogelijkheden voor terugdringing van bestaande bedreigingen voor
gezondheid van onze inwoners. Zij uit haar zorg over een aantal zaken die tijdens de campagne
zijn gepasseerd. Zij vindt het kwalijk dat persoonlijke anonieme aanvallen door personen binnen
het CDA met gejuich werden ontvangen. Zij stelt Ruud Gijsbers als voorbeeld, die in alle
openheid en met volharding voor zijn idealen gaat. Zij begrijpt de kritiek niet van CDA, die nota
bene 2 CDA burgemeesters heeft die niet wonen in de plaats waar ze burgemeester zijn, op een
wethouder van buiten. DOP gaat in alle gevallen voor de kwaliteit. Zij uit haar zorg over de kritiek
van het CDA op Ecodorp, die iets wegheeft van protest, dat we in Boekel niet zouden moeten
willen. Ecodorp betaalt de grond, zoals ieder andere burger van Boekel. Bestuurders zouden zich
verre moeten houden van sentimenten die leiden tot uitsluiting i.p.v. gastvrij binnenhalen. Zij wil
het misverstand, dat DOP tegen de boeren is, uit de wereld helpen. Indien veeboeren meer in de
lijn van de DOP geboerd hadden, zij met minder tegenstand heden ten dagen te maken zouden
hebben. DOP is tegen boeren die de kluit belazeren en die niet maatschappelijk ondernemen,
maar DOP is niet tegen boeren die oog hebben voor het welzijn van de dieren, het milieu en het
bewaken van de milieubelasting. Zij voelt zich persoonlijk aangesproken door een krantenartikel
van het CDA, waarin staat dat er geen waardering is voor de heer Jan Biemans sr.
Zij heeft echter wel degelijk waardering voor de heer Biemans, die samen met een aantal leden
van de DOP mooi en maatschappelijk werk heeft gedaan. Zij vindt het hoopgevend, dat CDA
streeft naar een Boekel in topconditie, want dit wil zeggen dat CDA streeft naar een nog
gezondere leefomgeving.
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27. Sluiting.
De vz sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed om 21.35 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel gehouden
op 28 juni 2018.
De griffier

De voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos
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