NOTULEN van de vergadering van de
Raad van de gemeente Boekel gehouden op 2 juli 2020 om
20.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:
De heer P.M.J.H. Bos (vz).
De leden:
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
De heer R.M. Gruijters (CDA),
Mevrouw G.W.M. van Mensvoort-Penninx (CDA),
De heer M.J.C.G. Cornelissen (CDA),
De heer T.T.P.J. Rooijackers (CDA),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GVB),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
De heer J.M.M. van Lanen (DOP),
De heer M.G.W. Kanters (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
Mevrouw N. Dijcks-Mijland (VVD).
Voorts aanwezig:
De heer M.J.A. Tielemans, wethouder,
De heer H.A.J. Willems, wethouder,
De heer M.R.G. Buijsse, wethouder,
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij, notuliste.
Afwezig:
Mevrouw M.R.P. Philipse (Griffier),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA).
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en hij heet iedereen van harte welkom. De heer De Bruin is met
kennisgeving afwezig.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt, conform concept, vastgesteld.
3. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 11, de heer Rooijackers , als eerste zijn stem uit mogen
brengen.
4. Bekendmaking aanbeveling herbenoemingsprocedure van de burgemeester.
De vz geeft het woord aan de vice voorzitter van de gemeenteraad, de heer Van Lankvelt.
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De heer Van Lankvelt deelt mede dat er zojuist een besloten raadsvergadering heeft plaatsgevonden
over de herbenoemingsprocedure en hij geeft, mevrouw Van den Broek, de voorzitter van de
vertrouwenscommissie het woord.
Mevrouw Van den Broek maakt bekend dat de gemeenteraad unaniem de herbenoeming van de heer
Bos als burgemeester van de gemeente Boekel aanbeveelt.
De heer Van Lankvelt geeft burgemeester Bos het woord om te reageren.
Burg. Bos bedankt de gemeenteraad voor het vertrouwen. Hij legt uit dat de herbenoeming een
formaliteit is. Zijn tweede periode eindigt in december 2020. Medio 2021 gaat de
burgemeester met pensioen.
5. Mededelingen en ingekomen stukken.
Mevrouw Van Eert deelt, namens de fractievoorzitters, mede dat de fracties een brief hebben
opgesteld, die zowel naar het Ministerie van Financiën, als het Ministerie van Binnenlandse
Zaken wordt verstuurd om hun zorgen mede te delen t.a.v. de herverdeling van het
gemeentefonds.
Vz
deelt mede dat bij de jaarvergadering van het RAV, waar de burg. de aanrijdtijden onder de
aandacht heeft gebracht, Ger Jacobs heeft aangeboden om naar Boekel, of een clustering van
gemeenten, te komen om een uiteenzetting te geven.
De heer Van Lanen deelt mede dat via de Griffie een enquête is uitgezet naar de leden van de
Jeugdadviesraad en alle leerlingen van de basisschool. De jeugd wordt gevraagd wat zij
belangrijk vindt voor de nieuwe burgemeester van Boekel en hen wordt gevraagd naar hun
ervaringen in de coronaperiode en ideeën voor de 1,5 meter samenleving.
6. Sluiting.

De vz sluit de vergadering om 20.45 uur.
De notulen zijn aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel
gehouden op 8 oktober 2020.
De griffier

De voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos

Raadsvergadering 2 juli 2020 / 2

