Advieslijst van de commissie Bestuur en Leven d.d. 1 februari 2022
19.30 uur – 21.40 uur.
Aanwezig:

Mevrouw M.A.T. van den Broek (voorzitter),
Mevrouw G.W.M. van Mensvoort (CDA),
De heer R.M. Gruijters (CDA),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer M. Kanters (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer M. Kanters (DOP),
De heer H. Bos (DOP),
De heer F.H.A. Koolen (VVD),
De heer F.H.L. Dijcks (VVD).

Tevens aanwezig: Mevrouw C.J.M. van den Elsen (burgemeester),
De heer H.A.J. Willems (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste).
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor
burgers
4. Vooruitblik en
terugkoppeling vanuit
portefeuillehouders Regio
Brabant Noordoost.

De vz heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik wil maken van het spreekrecht.
Burgemeester deelt mede dat er geen regionale overleggen hebben plaats
gevonden. De raad is op 25 januari jl. bijgepraat over de BSOB. Op 16
februari staat er een overleg met het Algemeen Bestuur gepland van de
BSOB.
Wethouder Willems deelt mede m.b.t. het regionaal overleg Wmo dat
mensen met een psychische kwetsbaarheid, die in een intramurale
instelling verblijven, een plek moeten krijgen in de maatschappij en
zelfstandig moeten kunnen wonen. Middels het urgentie plus
aanvraagproces wordt het versneld mogelijk om vanuit beschermd wonen
naar zelfstandig wonen te gaan.
Doorontwikkeling Wmo monitor
In Oss is een nieuwe dataanalist aan de slag om verbeteringen aan te
brengen in de overzichten om bijv. aangeboden zorg en de demografische
samenstelling meer inzichtelijk te krijgen.
Dienstverleningsovereenkomst Meierijstad
Voor de wet inburgering moeten gemeenten een leefbaarheidstoets
afnemen en samen met de uitvoering in Meierijstad wordt gekeken hoe dit
kan worden geïmplementeerd.
Geopark Peel en Maasvallei
Burgemeester Van Veen heeft het voorzitterschap overgenomen van
burgemeester Moorman en de deelnemende gemeente hebben het
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convenant en de daarbij behorende begroting ondertekend.

5. Raadsvoorstel inzake
kadernota 2023 GGD
Hart voor Brabant.
6. Raadsvoorstel inzake
kadernota 2023
Veiligheidsregio BrabantNoord en deelname
Stichtingen Risicobeheer
en Waarborgfonds.
7. Raadsvoorstel inzake
kadernota 2023
Regionaal Bureau
Leerplicht en voortijdig
schoolverlaten BNO.
8. Raadsvoorstel inzake
kadernota 2023
Gemeenschappelijke
regeling Brabant
Historisch
Informatiecentrum.
9. Raadsvoorstel inzake
kadernota 2023 BSOB.
10. Raadsvoorstel inzake
procesvoorstel visie op
preventie.

Onderwijs en huisvesting
Er is regelmatig overleg over de educatieve agenda. Als gevolg van
corona is de vervangerspool nagenoeg leeg. Het achterstandenbeleid
wordt opnieuw ingericht. De beleidsmedewerker, Mark van den Elzen, is
buiten de gemeente Boekel een nieuwe uitdaging aangegaan. Hij heeft
vanuit de scholen complimenten ontvangen voor zijn inzet.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het
voorstel van Burgemeester en Wethouders.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het
voorstel van Burgemeester en Wethouders.

De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.

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.
GVB adviseert positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
VVD vindt de uitkomst van 1 jaar nadenken, om een externe in te huren,
erg mager.
De commissie heeft diverse vragen gesteld.
11. Raadvoorstel inzake
GVB, CDA en VVD adviseren positief naar de raad conform het voorstel
aanpassing kunstwerk De van Burgemeester en Wethouders.
DOP ziet graag dat de roestvrijstalen kolom op een andere plek in het
Kei Venhorst.
centrum in Venhorst wordt gezet.
12. Raadsvoorstel inzake VVD heeft twijfels bij het voorstel, omdat zij vindt dat er een uitvoerder i.p.v.
voortzetten actieve
een regisseur nodig is.
DOP vraagt waarom er slechts voor een periode van 6 maanden een
aanpak
armoedebestrijding en
armoederegisseur wordt ingehuurd.
GVB heeft diverse vragen gesteld.
vroegsignalering.
CDA ziet liever dat de regisseur één jaar een halve fte i.p.v. 6 maanden 1
fte.
• Wethouder Willems zegt toe het verslag van Nadine Huntink voor de
raadsvergadering aan de raad te doen toekomen.
➢ Het verslag is 1 februari 2022 aan de commissie verstuurd.
13. Mededelingen,
Er zijn geen mededelingen.
ingekomen stukken en
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memo’s.
14. Vaststelling advieslijst De advieslijst wordt, inclusief de ingediende wijzigingenlijst, vastgesteld.
commissie Bestuur en
Leven 7 december 2021.
15. Rondvraag
Mevrouw De Bruin vraagt om een update van het al dan niet doorgaan van
carnaval in de gemeente Boekel.
Burgemeester reageert dat er een gigantisch dilemma is. De horeca is
open gegaan, maar met carnaval is het lastig om de daarbij behorende
maatregelen van 1,5 mtr afstand en het blijven zitten te hanteren. Er is nog
hoop dat er een verandering in de situatie komt, maar de kans wordt steeds
kleiner. Zoals het er nu voor staat, kan de burgemeester geen vergunning
voor de optocht afgeven.
De heer Gruijters geeft aan dat de raad in 2021 antwoord heeft ontvangen
op schriftelijke vragen van DOP inzake de toeslagenaffaire. Hij vraagt naar
de laatste stand van zaken en hij vraagt of er vanuit de gemeente nog een
helpende hand is gewenst.
Wethouder Willems antwoordt dat er 2 gevallen in Boekel waren, maar die
hebben aangegeven geen hulp nodig te hebben.
De heer Kanters vraagt hoe we in de toekomst om gaan met meldingen
van burgers m.b.t. het buitengebied.
Burgemeester antwoordt dat Boekel in een overgangsfase zit naar een
andere werkwijze. Zodra de testfase goed doorlopen is (waarschijnlijk voor
de zomer), zal de app worden gelanceerd.
Mevrouw Jansen vraagt of de afvalwijzer op bepaalde punten kan worden
neergelegd, zodat burgers, die geen computer hebben, deze ook kunnen
ontvangen.
Wethouder Tielemans reageert dat de burgers de afvalwijzer bij de balie
van de gemeente op kunnen komen halen.
1.

2.

Toezegging
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie Wonen en
Werken van 26 april 2021, gebiedsvisie & beeldkwaliteitsplan –
Levendig Landgoed Huize Padua, voor de raad uit te zoeken
wat de 3 jaars cyclus inhoudt.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie Bestuur en
Leven van 1 februari 2022 m.b.t. het raadsvoorstel inzake het
voortzetten actieve aanpak armoedebestrijding en
vroegsignalering, het verslag van Nadine Huntink voor de
raadsvergadering aan de raad te doen toekomen.

Advieslijst commissie Bestuur en Leven 1 februari 2022

Voortgang

Het verslag is 1 februari 2022
aan de raad verstuurd.

