Advieslijst van de digitale commissie Bestuur en Leven d.d. 12 mei 2020
20.00 uur – 21.20 uur.
Aanwezig:

Mevrouw M.A.T. van den Broek (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer R.M. Gruijters (CDA),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer M.G.W. Kanters (DOP),
Mevrouw S.G. Tielemans (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.
Burgemeester deelt mede dat de Veiligheidsregio de gemeenten op de hoogte
houdt van de laatste stand van zaken m.b.t. het Covid-19 virus. Vanmiddag is de
laatste informatiebrief naar de raad verstuurd. Een nieuwe noodverordening is 11
mei jl. in werking getreden. Hij benadrukt het belang van het samen optrekken
van gemeenten in de regio om het virus z.s.m. in te kunnen dammen.
Wethouder Willems deelt mede dat bij Ons Welzijn, een nieuwe directeur, de
heer Wilbert Haan, is aangesteld. Zijn doel is om structuur te brengen in de
organisatie en vorm te geven aan de gemaakte afspraken met gemeenten.
Voor de jeugdhulp is de nieuwe aanbesteding, i.v.m. het coronavirus, gestaakt en
het noodscenario is om de huidige contracten, met de zorgaanbieders, met een
jaar te verlengen. In de contractverlenging worden de nieuwe items, zoals deze
in de aanbesteding waren opgenomen, meegenomen.
Wmo en jeugdzorg; de zorgaanbieders worden, volgens de systematiek,
uitbetaald, zonder te weten of alle hulp wordt geleverd en zonder te weten of het
reglement wordt nageleefd. Aan het eind van het jaar wordt bekeken of de
jeugdzorgaanbieders tussen 90 en 110% van de afgesproken zorg ook
daadwerkelijk hebben geleverd en indien de zorgaanbieders kunnen aantonen
dat zij door de coronacrisis, inkomsten hebben misgelopen, worden de
aanbieders misschien of gedeeltelijk gecompenseerd.
Cultuur in de regio; de rijksoverheid heeft 300 miljoen euro voor cultuur
beschikbaar gesteld, waarvan 30 miljoen voor Noord Brabant is bestemd. Om
voor deze middelen in aanmerking te komen, dient de gemeente ook te cofinancieren.
Stichting OOG en Stichting SAAM; 11 mei jl. zijn de scholen van start gegaan en
beide stichtingen hanteren een eigen werkwijze. De start is rustig verlopen. De
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5. Raadsvoorstel
inzake jaarstukken
2019, 1e
begrotingswijziging
2020 en
ontwerpbegroting
2021 BSOB.
6. Raadsvoorstel
inzake
herbenoemingsproce
dure burgemeester.
7. Mededelingen,
ingekomen stukken
en memo’s.
2020/20 Memo
inzake
monitorrapportage
Dorpsteam Boekel
2019 en gevolgen
van het
abonnementstarief
Wmo.

noodopvang van kinderen wordt nu in de weekenden gebruikt voor kinderen van
ouders met cruciale beroepen.
 Burg. zegt toe te onderzoeken of de stijgende kosten van de no cure no pay
bureaus een halt kunnen worden toegeroepen.
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 geeft aan dat sinds 2019 het abonnementstarief Wmo is ingevoerd, waarbij
cliënten een vast bedrag betalen per 4 weken. Voor de invoering van dit tarief
werd vooral de middenklasse zwaar getroffen. Nu is er een explosieve stijging
van aanvragen in de gemeente, waardoor de gemeente veel extra kosten heeft.
Gemeenten worden gecompenseerd voor de explosieve kostenstijging, maar hier
staat niets over in de memo. Het tarief is ingevoerd om uitvoeringskosten te
besparen en CDA vraagt of het Dorpsteam ook deze voordelen ervaart in de
praktijk. In de begroting 2020 is rekening gehouden met de kostenstijging, maar
CDA vraagt of er voldoende rekening is gehouden. CDA onderschrijft het belang
van voldoende passende financiële compensatie vanuit het Rijk.
Wethouder Willems reageert dat de extra kosten vanuit het Rijk worden
gecompenseerd via de Algemene uitkering, waardoor de hoogte van de uitkering
niet bekend is. Er is een grote toename van zorgaanvragen vanuit de midden- en
hogere inkomens, terwijl de Wmo is bedoeld voor de financieel meest kwetsbare
inkomens. Boekel heeft reeds financieel rekening gehouden met een
kostenstijging, alsmede voor het volgende jaar. De kostenstijging wordt niet enkel
veroorzaakt door het abonnementstarief.
DOP vraagt of burgers last hebben ondervonden van de leverancier van
hulpmiddelen, die failliet is gegaan. Zij vraagt of de wethouder actie heeft
ondernomen om ouderen te informeren over het levensloopbestendig maken van
hun woning en zij vraagt of de website is aangevuld met de vereisten om te
voldoen aan een gehandicaptenparkeerkaart, zoals de wethouder heeft
toegezegd bij de begroting.
GVB vraagt, nu het VNG congres in juni niet doorgaat, hoe de samenwerking
wordt gezocht door gemeenten om moties in te kunnen dienen.
VVD vraagt wat de succesfactoren van Boekel zijn, gezien de landelijke cijfers
veel grotere kostenstijgingen laten zien m.b.t. de Wmo.
Wethouder Willems gaat in het volgend regio-overleg inbrengen om de kosten en
oorzaken van de kostenstijgingen per gemeentelijk inzichtelijk te maken. Het
dorpsteam attendeert burgers op het levensloopbestendig maken van hun
woning en de daarvoor beschikbare middelen. Onlangs heeft de gemeente
Boekel een nieuwe website en
 de wethouder zegt toe na te kijken of de vereisten voor een
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gehandicaptenparkeerkaart terug te vinden zijn op de site.
Het VNG congres gaat in juni niet door, maar de algemene ledenvergadering
gaat wel door en hier kunnen moties in worden gebracht.
De succesfactoren van Boekel zijn een geslaagde Wmo transitie en een goede
communicatie tussen het dorpsteam met hun contacten.
Mensen die gebruik hebben gemaakt van hulpmiddelen, van de leverancier die
failliet is gegaan, hebben de hulpmiddelen kunnen behouden.
De advieslijst wordt, inclusief de ingediende wijziging, vastgesteld.

8. Vaststelling
advieslijst commissie
Bestuur en Leven 18
februari 2020
9. Rondvraag
Mevrouw De Bruin refereert aan de gemeenteraadsvergadering van 16 april jl.
waarin GVB een oproep heeft gedaan om een onderzoek te starten naar de
relatie luchtkwaliteit en het Covid-19 virus. De burgemeester zou deze oproep
oppakken en zij vraagt wie de opdrachtgever wordt van dit onderzoek en hoe
wordt de onderzoeksvraag geformuleerd. De oproep riep veel reacties op,
behalve van het ministerie van VWS. Het ministerie dient echter haar
verantwoordelijkheid te nemen en sturing te geven aan onderzoeken naar Covid19 en het ministerie dient sturend te zijn in de adviezen, voortvloeiend uit het
onderzoek. Zij vraagt of de Veiligheidsregio deze lijn ondersteunt of is het
wenselijk dat de gemeenteraden hierover een statement maken bij de
Veiligheidsregio. In de media circuleert een lokale enquête van BMC en zij vraagt
wat de uitkomsten zijn van het onderzoek.
Burg. reageert dat het college van mening is dat het goed zou zijn, indien het
ministerie van VWS de regie gaat voeren. De LNV gaat opdracht geven om de
relatie tussen veehouderij, luchtkwaliteit en corona te onderzoeken. Het
onderzoek moet niet enkel op een wetenschappelijke manier worden uitgevoerd,
maar het moet ook vertaald worden naar de inwoners van Boekel. De wethouder
gezondheid gaat het onderzoek ook agenderen bij de GGD. De burgemeester
geeft aan dat de enquête niet vanuit de gemeente wordt gehouden.
Mevrouw De Bruin is verheugd dat het college ook stuurt op gezondheid. Zij gaat
uitzoeken wie de opdrachtgever is van de enquête.
De heer Gruijters reageert dat het hem deugd doet dat er een onderzoek gaat
plaatsvinden. Het is echter een gevoelig onderwerp en hij de mist af en toe de
nuances in de berichtgeving.
Burg. reageert dat juist door het tonen van kwetsbaarheid, een verschil kan
worden gemaakt.
Mevrouw Jansen geeft aan dat de ASD ongevraagd advies heeft gegeven om
m.b.t. het covid-19 virus een samenhang te initiëren en zij vraagt of het college
achter het advies staat.
De heer Gruijters concludeert dat in het advies bepaalde conclusies worden
getrokken, terwijl het onderzoek nog moet plaatsvinden.
Burg. benadrukt dat het onderzoek in een groter verband, als de gemeente
Boekel, uitgevoerd zal worden.
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Wethouder Willems vult aan dat de ASD ook hun zorgen heeft geuit m.b.t. het
coronavirus in deze regio. De wethouder hoopt binnen een maand weer een
portefeuillehouderoverleg te hebben gevoerd en meer informatie te hebben m.b.t.
het onderzoek.
De heer Kanters vraagt of het college de gemeenteraad op een meer actieve
manier en meer volledige manier kan informeren op het gebied van financiën, de
invloed van de crisis op de financiën, de voortgang van andere projecten die
mogelijk vertraging oplopen door de crisis, capaciteit zorg, aantallen overleden
inwoners van Boekel a.g.v. het coronavirus. Is Boekel voorbereid op een
eventuele uitbraak bij Boekelse nertsenhouderijen?
Burg. antwoordt dat de crisis zeker gevolgen zal hebben, maar op dit moment
zijn de gevolgen nog niet inzichtelijk. Het ambtelijk apparaat heeft zoveel mogelijk
thuis gewerkt en vergaderd m.b.v. videobellen. Het op een andere manier
werken, bracht extra werkzaamheden met zich hebben.
De heer Kanters vraagt wanneer er informatie verwacht kan worden.
Burg. reageert dat er weliswaar vergaderingen van de gemeenteraad zijn komen
te vervallen, maar de raadsvergadering van 25 juni a.s. en de daarbij behorende
commissievergadering zullen wel doorgang vinden.
Toezeggingen
Commissie Toezeggingen
B&L
1 12-5-2020
Burg zegt toe te onderzoeken of de stijgende
kosten van de no cure no pay bureaus, een halt
kunnen worden toegeroepen.
2 12-5-2020
Wethouder Willems zegt toe na te kijken of de
vereisten voor een gehandicaptenparkeerkaart
terug te vinden zijn op de site.
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Voortgang

