Advieslijst van de commissie Bestuur en Leven d.d. 3 december 2019
20.00 uur – 22.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

Mevrouw M.A.T. van den Broek (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
Mevrouw G.W.M. van Mensvoort-Penninx (CDA),
Mevrouw E.G.J. Donkers (CDA),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB),
De heer J.J.M. van Lanen (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer M.G.W. Kanters (DOP),
Mevrouw N. Dijcks-Mijland (VVD),
De heer F.H.A. Koolen (VVD).

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

De agenda wordt conform concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik wil maken van het spreekrecht.
Burg verwijst naar de website www.samenopregioreis.nl., waarop een reis te zien
is van de gemeenten van de regio Noordoost Brabant, die tijdens een regioreis
de doelen en werkwijze voor de komende tijd hebben geformuleerd. Daarnaast is
een regioreis te zien op deze website van Agrifood Capital. De regio gaat over
onderwijs en overheid en de ondernemers gaan over Agrifood Capital.
Vanuit Brussel zijn grotere regio’s gedefinieerd voor Nederland, waarin Boekel in
een regio is ingedeeld bij Noordoost Brabant, samen met Zuidoost Brabant en
Noord Limburg om samen handen en voeten te geven aan het kernwoord
voedsel.
Wethouder Willems geeft aan dat bij de GGD jaarlijks innovatieve projecten
kunnen worden ingediend. Boekel heeft m.b.t. de positieve gezondheid en
leefomgeving het idee bedacht om een werkmethode en monitoring app te
ontwikkelen. De GGD heeft het idee goedgekeurd en Boekel heeft een bijdrage
van €98.000,- ontvangen om de app verder te ontwikkelen. 4 Gemeenten hebben
reeds aangegeven dat zij mee willen doen, zodat er gezondheidsvorderingen
kunnen worden gemaakt in het landelijk gebied. Deze 4 gemeenten is gevraagd
ieder €5.000,- bij te dragen en regio Noordoost Brabant heeft ook toegezegd
€25.000,- bij te dragen.
De raad adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.

5. Raadsvoorstel
inzake benoemen
accountant.
6. Raadsvoorstel tot Griffier deelt mede dat er een technische fout staat in het raadsbesluit. Het juiste
vaststelling van de 1e concept raadsbesluit staat in Ibabs.
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wijziging van de
Verordening
maatschappelijke
ondersteuning
gemeente Boekel
2018.
7. Raadsvoorstel
inzake
bestuursrapportage
2019.
8. Raadsvoorstel
inzake visienotitie
armoedebestrijding.
9. Raadsvoorstel
inzake
Belastingverordening
en 2020.

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

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

CDA en VVD adviseren positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeesters en Wethouders. GVB heeft vragen gesteld t.a.v. de verhoging
van de grafrechten en DOP adviseert negatief naar de raad, omdat zij niet kan
niet uitleggen aan burgers waarom de kosten van een
gehandicaptenparkeerkaart met 100% zijn gestegen en andere leges minder
hard zijn gestegen.
10. Raadsvoorstel tot De raad adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
vaststelling van de
Burgemeester en Wethouders.
verordening
onroerende
zaakbelastingen
2020.
11. Raadsvoorstel tot De raad adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
vaststelling van het
Burgemeester en Wethouders.
Regionaal
beleidsplan
Jeugdhulp 2020-2023
Noordoost Brabant.
12. Raadsvoorstel
De raad adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel van
inzake conceptBurgemeester en Wethouders.
beleidsplan 20202023 Veiligheidsregio
Brabant Noord.
13. Mededelingen,
DOP refereert aan de memo, waarin de gemeente aangeeft een bundeling van
ingekomen stukken
gezondheidsvoorzieningen te willen stimuleren en faciliteren, terwijl DOP uit het
en memo’s.
Boekels Weekblad verneemt dat Boekel bezig is met oplevering van woningen,
supermarkt en gezondheidsdiensten in Venhorst. DOP was in de veronderstelling
 Memo 2019/57
inzake ontwikkeling dat het initiatief in Venhorst een particulier initiatief betrof. Deze particulier is
reeds ver gevorderd met het initiatief en zij zijn in gesprek met een huisarts. DOP
gezondheidsplein
stelt voor dat er een gesprek gevoerd gaat worden over een mogelijke
samenwerking met de huisartsen in Boekel, omdat de huisartsen in Boekel een
tekort hebben aan een huisarts.
Wethouder Willems reageert dat het een aangelegenheid is van de particulier om
al dan niet gesprekken te voeren met de huisartsen van Boekel en indien zij
faciliterende hulp van de gemeente wensen, kan de particulier een gesprek
voeren met de gemeente.
De wethouder zal het initiatief in Venhorst onder de aandacht brengen in het
verdere traject bij de huisartsen in Boekel of bij de ontwikkeling van het
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gezondheidsplein in Boekel.
14. Vaststelling
De advieslijst wordt, inclusief de ingediende wijziging, vastgesteld.
advieslijst commissie
Bestuur en Leven 24
september 2019.
18. Rondvraag
De heer Van Lanen vraagt of er in Boekel problemen zijn m.b.t. legionella in
Boekel.
Burg. Antwoordt dat hij er bij de commissie op terug zal komen, indien er sprake
is van legionella in Boekel. Indien er geen sprake van is, zal de commissie niets
meer vernemen.
De heer Koolen vraagt hoe de motie inzake het klimaatakkoord is ontvangen
tijdens het VNG congres.
Burgemeester antwoordt dat 60 gemeenten gezamenlijk een motie hebben
opgesteld. Er is gevraagd aan Boekel of Boekel zich aan wilde sluiten bij deze
motie om akkoord te gaan met het klimaatakkoord, indien er aan de voorwaarden
wordt voldaan. Boekel heeft aangegeven in de motie dat zij niet akkoord wil gaan
met het klimaatakkoord, tenzij er aan de voorwaarden wordt voldaan. De motie
van de gemeente Zaanstad is met een ruime meerderheid aangenomen.
Als gevolg van de motie van Boekel is wethouder Buijsse gevraagd om deel te
nemen bij de uitvoering namens kleine gemeenten.
Toezeggingen
Commissie Toezeggingen
B&L
1 19-02-2019 Wethouder Willems zegt toe, m.b.t. raadsvoorstel
pilot Wonen en ondersteuning, na een half jaar de
pilot beknopt te evalueren.
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Voortgang
Deze toezegging is afgedaan
middels memo 2019/61.

