2017
Aanwezig:

Advieslijst van de commissie Bewonerszaken d.d. 6 december
20.00 uur – 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
De heer A.M.G.M. van de Ven (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
Mevrouw J.G.M. Franssen-van Berkel (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 Bruin (BW),
De heer W.J. Manders (VVD).

Tevens aanwezig: De heer H.A.J. Willems (wethouder Bewonerszaken)
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste)
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling
agenda
3. Spreekrecht
voor burgers
4. Stand van
zaken Kindpark
Boekel.

5. Raadsvoorstel
inzake Koersnota

Advies
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
Wethouder Willems geeft aan dat Stichting OOG en Stichting GOO de
voorbereidingen hebben gedaan. Het college heeft het projectvoorstel vastgesteld
met het bijbehorende financieringsplan om zo te komen tot een definitief ontwerp.
Architect Robben voert overleg met de gebruikers van het kindpark (De
Uilenspiegel, De Regenboog, Octopus, Kinderopvang) en de medegebruikers (de
Volksuniversiteit, de Muziekschool, de Hobbyclub, Memo en het consultatiebureau).
Voor de buitenruimte wordt overleg gevoerd met de SBB, de Kinderburgt, Stichting
de Speeltrein, alsmede de omwonenden. De infrastructuur wordt in een latere fase
meegenomen. Het bestemmingplan dient te worden aangepast omdat de
bebouwing uit 2 lagen zal bestaan. Het streven is om het definitieve ontwerp en het
financieringsplan op 28 juni 2018 aan de raad voor te leggen, zodat in juli 2018
gestart kan worden met de bouw en in mei 2019 de bouw klaar is om het schooljaar
2019/2020 in het nieuwe gebouw te kunnen beginnen.
CDA vraagt waarom er gekozen is om de aanbestedingsregels van Stichting OOG
te hanteren en waarom er niet gekozen is om de regels van de gemeente te
hanteren.
Wethouder Willems antwoordt dat de gemeente andere aanbestedingsregels heeft
als Stichting OOG. Stichting OOG treedt op als bouwheer en zij heeft gekozen voor
haar aanbestedingsregels. Zowel de regels van de gemeente als van Stichting OOG
voldoen aan de wettelijk eisen.
CDA vraagt op basis van welke criteria, de bouwheer is gekozen.
Wethouder Willems reageert dat Stichting OOG en Stichting GOO in onderling
overleg hebben besloten dat Stichting OOG zal optreden als bouwheer en daar
beiden een goed gevoel bij hebben.
DOP vraagt of de vervangende leslocatie bekend is.
Wethouder Willems reageert dat de projectgroep hier nog overleg over moet voeren.
De commissie adviseert unaniem naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
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maatschappelijke
opvang 20172022.
6. Raadsvoorstel
inzake fusie
Stichting
Openbaar
Onderwijsgroep
en Stichting
Katholiek
Basisonderwijs
Oss.
7. Raadsvoorstel
tot vaststelling van
de Verordening
maatschappelijke
ondersteuning
gemeente Boekel
2018.
8. Raadsvoorstel
tot vaststelling van
de Reintegratieverordeni
ng Participatiewet
2018.
9. Mededelingen,
ingekomen
stukken en
memo’s.
10. Vaststelling
advieslijst
vergadering 4
oktober 2017
11. Rondvraag.

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.

Er zijn geen mededelingen.

De advieslijst wordt conform concept vastgesteld.

Mevrouw Jansen bedankt de Adviesraad Sociaal Domein voor de voorbereidingen
van de raadsvoorstellen.

Toezeggingen
1. Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 29 juni 2016
m.b.t. raadsvoorstel inzake jaarstukken 2015, begroting 2017 en
beleidsvisie 2017-2021 GGD Hart voor Brabant, wanneer de GGD
aan bod komt in een thema informatieavond, de presentatie meer
af te stemmen op Boekelse gegevens.
2. Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 29 juni 2016
m.b.t. raadsvoorstel inzake jaarstukken 2015, begroting 2017 en
beleidsvisie 2017-2021 GGD Hart voor Brabant, de voortgang van
de beleidsvisie 2017-2021 aan de raad en commissie te doen
toekomen.
3
Mevrouw Van Moorsel zegt toe, in de commissie BZ van 28 juni
2017 m.b.t. agendapunt jaarrapportages Wmo 2016, uit te zoeken
hoeveel inwoners uit Venhorst een aanvraag voor collectief vervoer
hebben ingediend.
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De GGD heeft een
presentatie gegeven in de
thema informatieavond van
19 september 2017.

Deze toezegging is per mail
op 30 november 2017
afgedaan.

4

5

Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 28 juni 2017
m.b.t. jaarrapportages Wmo 2016, dat het college eerst zelf
onderzoek wil doen naar de eventuele gevolgen voor de zorg in
natura en het PGB indien de raad akkoord gaat met het advies van
de Wmo adviesraad. De wethouder zegt toe een kopie van de brief
aan de Wmo adviesraad aan de raad te doen toekomen.
Mevrouw Van Moorsel zegt toe, in de commissie BZ van 28 juni
2017 m.b.t. jaarrapportages Wmo 2016, inzichtelijk te maken welke
factoren van invloed zijn en wat de reden is van het
vervoersgebruik van de burgers die een CVV pas hebben.
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Deze toezegging is per mail
op 30 november 2017
afgedaan.

Deze toezegging is per mail
op 30 november 2017
afgedaan.

