Advieslijst van de commissie Algemene Zaken d.d. 22 juni 2015
20.00 uur –21.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

De heer J.M. van Duijnhoven (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
De heer H.W.A. van Mierlo (DOP),
De heer H.A.B. Bullens (DOP),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer M.J.A. Tielemans (CDA),
De heer P.A.M. Thomassen (BW)
De heer H.G.M. van Alphen (BW),
De heer T.G.G. Tielemans (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
4. Raadsvoorstel inzake
begroting 2016 BSOB.
5. Raadsvoorstel inzake
begroting 2016 en
jaarrekening 2014
Regionaal
Veiligheidshuis Maas &
Leijgraaf.
6. Raadsvoorstel inzake
begroting 2016 en
financieel jaarverslag
2014 Regionale
Ambulance Voorziening
Midden-West-Noord.

De heer A.J.M Wezenberg (VVD)
Advies
De heer Van Wezenberg is met kennisgeving afwezig.
Burg. geeft aan dat er per abuis een onderwerp, de begroting 2016 BHIC, niet
is geagendeerd. Hij vraagt of dit onderwerp rechtstreeks in de raad
behandeld kan worden.
Vz
concludeert dat de commissie instemt met het rechtstreeks behandelen
van het raadsvoorstel in de raadsvergadering van 2 juli 2015.
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.

* Burg. zegt toe antwoord te geven op de volgende vragen:
 Wat betekent het voor het voldoende beschikbaar zijn van deskundig
personeel dat het jaar 2014 positief is afgesloten en wat betekent dit
voor de afhandeling van de meldingen.
 en hij zegt toe antwoord te geven waarom de vacatures nog niet zijn
ingevuld, terwijl eerder bleek dat er teveel formatie was.
 Beide vragen zijn in de raad van 2 juli door de vz beantwoord.
7. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
programmabegroting
van Burgemeester en Wethouders. Echter de burgemeester zal in de
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2016 en
jaarverantwoording
2014 Veiligheidsregio
Brabant Noord.
8. Raadsvoorstel inzake
de voorjaarsnota 2015
Gemeente Boekel.
9. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.
10. Vaststelling
advieslijst Algemene en
Bewonerszaken 18 mei
2015.

11. Rondvraag.

raadsvergadering een terugkoppeling geven van de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Noord van woensdag 24
juni a.s.
Er zijn door de partijen diverse vragen gesteld.
* Burg. Zegt toe het treasurystatuut 2015 aan de raad te doen toekomen.
Het treasurystatuut is op 15 september 2015 aan de raad gemaild.

De advieslijst worden conform concept vastgesteld.
CDA wil de toezegging t.a.v. de berekening van de OZB voor de diverse
categorieën open laten staan.
Burg. Geeft aan dat hij in de vorige commissie heeft toegezegd een
inwonerbijdrage uit te laten zoeken, maar dit is niet meer relevant, omdat de
raad besloten heeft geen deel te nemen aan het RIEC. Hij vraagt of deze
toezegging verwijderd mag worden van de lijst.
Vz
concludeert dat de commissie hiermee instemt.
De heer Tielemans vraagt hoe het college aankijkt tegen communicatie met
andere gemeenten inzake samenwerking.
De heer Bullens vraagt of het verwijderen van de brandkranen meer kost als
de nieuwe soort blusmiddelen die gebruikt gaan worden.
Burg.
Antwoordt dat proeven hebben uitgewezen dat andere blusmiddelen
ingezet kunnen worden. Er moet een adequate blusvoorziening zijn.
De heer Van den Hoogen vraagt of de visie van Boekel op de bestuurskracht
voor 1 juli 2015 aangereikt wordt.
Burg.
Reageert dat er een proces van fuseren in gang is gezet, waarbij er
ook aan de gemeente Boekel wordt gevraagd hoe Boekel tegenover
fuseren staat. Boekel wordt op de hoogte gehouden door de
ontwikkelingen bij buurgemeenten door de Provincie. Boekel heeft
aangeven dat zij de voorzieningen voor haar inwoners voor nu en in
de toekomst kan waarmaken. Buurgemeenten denken het beter te
kunnen door te fuseren.
De heer Tielemans vraagt of de visie van het college achterhaald is, nu
buurgemeenten gaan fuseren.
Burg.
Antwoordt dat Boekel ook voor fusies te maken had met grote
gemeenten.
De heer Manders vraagt of de burg. Of Boekel een kans voorbij heeft laten
gaan, nu Uden en Landerd gaan fuseren.
Burg.
ontkent.

Toezeggingen
1
Burg.zegt toe voor de zomer uitleg
te geven over de berekening van
de OZB voor de diverse
categorieën.
2
Burg. Zegt toe te vragen aan RIEC
Gelderland waarom daar de kosten
€0,14 per inwoner zijn en in Boekel
€0, 70 cent.

Commissie AZ 18 mei 2015
raadsvoorstel inzake
jaarverslag en jaarrekening
2014 gemeente Boekel.
Commissie AZ 18 mei 2015
raadsvoorstel inzake het
Regionaal Informatie en
Expertise Centrum (RIEC).
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Gezien de besluitvorming
om niet toe te treden tot
het RIEC, wordt de
toezegging niet langer
relevant geacht.

