NOTULEN van de vergadering van de Raad van de gemeente
Boekel gehouden op 22 mei 2019 om 19.30 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.
Aanwezig:
De heer P.M.J.H. Bos (vz),
Mevrouw M.R.P. Philipse, griffier.
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 P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer T.T.P.J. Rooijackers (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (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. 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 M.R.G. Buijsse, wethouder
De heer H.A.J. Willems, wethouder
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en hij heet iedereen van harte
welkom.
2. Vragenhalfuur.
DOP heeft schriftelijke vragen ingediend m.b.t. het jaarverslag van de ASD en zij leest deze voor:
Vragen over het jaarverslag van de ASD voor het vragenuurtje namens de D.O.P.
Een goed functionerende ASD is in de ogen van de D.O.P. zeer belangrijk voor de inwoners van de
gemeente Boekel/ Venhorst en zoals wij allemaal weten bestaat de huidige ASD uit nog 4
overgebleven leden van de ASD Boekel/ Venhorst
Vragen aan de wethouder:
Op dit moment zijn vanuit de gemeenschap niet alle verschillende groepen vertegenwoordigd binnen
de ASD, ze missen nog vertegenwoordigers uit Venhorst/uitkeringsgerechtigden/sport en cultuur,
maar vooral jeugdvertegenwoordigers en zo kunnen de huidige leden niet alle taken vervullen die
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vanuit een Adviesraad ingevuld zouden moeten worden of waar zij als vertegenwoordiger van de
inwoners van de gemeente Boekel bij aanwezig zouden moeten zijn.
Wij willen dan ook van de wethouder weten welke stappen hij tot nu toe al heeft gezet om de huidige
leden extra te ondersteunen en welke acties hij nog op de agenda heeft staan.
Ook hebben wij vernomen dat 3 van de 4 huidige leden niet hebben ingestemd met jaar verslag iets
wat niet was vermeld bij het ons toegestuurde verslag. Was dit bij de wethouder wel bekend en
waarom was dit niet vermeld.
Hoe ziet hij de vertegenwoordiging vanuit onze gemeente naar de sociale dienst Meierijstad ( op dit
moment maar 2 personen ). Willen wij punten die voor onze inwoners belangrijk zijn op de agenda
zetten dan zijn deze regionale bijeenkomsten de plaats om dit voor elkaar te krijgen.
Ook wordt er in het verslag over het armoede beleid geschreven en wij willen dan ook weten hoe het
hiermee staat. De wethouder had beloofd zijn uiterste best te doen om te kijken of er voor de
zomervakantie een stuk zou liggen.
Wij zien wel het opstarten (met extra geld )van een sport en beweeg visie wat prima is en waar wij
ook mee ingestemd hebben maar in onze ogen zou er meer prioriteit gesteld moeten worden aan het
armoedebeleid voor deze kwetsbare groep uit onze gemeente.
En weet de wethouder hoe het staat met het overdragen van de stukken door het afgetreden
bestuur naar het nieuwe bestuur zoals de website, email adressen en de financiële stukken.
Zonder deze overdracht kan het huidige bestuur niet verder. Graag horen wij hoe de wethouder dit
gaat aanpakken
Wethouder Willems reageert dat er een tweewekelijks overleg plaatsvindt tussen de ASD en de
gemeente. De ASD wil echter haar eigen onafhankelijkheid borgen en zij zijn dan ook
verantwoordelijk voor hun doorstart. De gemeente heeft aangeboden, waar nodig,
ondersteuning te geven. Tot nu toe heeft de gemeente ondersteuning gegeven bij het werven
van nieuwe leden, juridische ondersteuning bij de overdracht van de stichting en
ondersteuning bij de subsidieverstrekking. Het verstrekken van een jaarverslag is een
voorwaarde voor de subsidieverstrekking. Hoe de ASD verder omgaat met het jaarverslag is
aan hen. Het armoedebeleid staat gepland voor het college in oktober, maar het streven is om
voor de zomervakantie een concept te bespreken met de ASD.
DOP vraagt of het jaarverslag van de ASD aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd of wordt
de raad enkel geïnformeerd.
Wethouder Willems reageert dat jaarverslagen, die gekoppeld zijn aan subsidieverstrekking, niet aan
de raad worden voorgelegd.
GVB vraagt wat het college nodig heeft, om het armoedebeleid gereed te kunnen hebben in
oktober.
Wethouder Willems reageert dat door werkdruk de prioriteit bij de dienstverleningsovereenkomst
 inzake sociale zaken ligt. De wethouder zegt toe er voor te zorgen dat het armoedebeleid in
oktober aan de raad wordt voorgelegd.
CDA in hoeverre kan de overdracht, van de oude naar de nieuwe adviesraad, juridisch vorm krijgen,
indien de overdracht te lang gaat duren.
Wethouder Willems gaat ervan uit dat de overdracht in overeenstemming zal gebeuren.
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3. Vaststellen van de agenda.
De vz concludeert dat de raad zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming unaniem
akkoord gaat met de als hamerstuk voorgedragen agendapunten:
6. Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag Gebiedsvisie Centrum Boekel.
8. Raadsvoorstel inzake Grondbedrijfrapportage 2019.
11. Raadsvoorstel inzake het vaststellen van de 1e wijziging van de Kwijtscheldingsregeling
gemeentelijke belastingen 2013.
12. Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2018, 1e begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting
2020 BSOB.
4. Spreekrecht voor burgers.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
5. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 3, te weten mevrouw Van Eert, als eerste haar stem uit
mogen brengen.
7. Raadsvoorstel inzake gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord.
geeft aan dat het voorliggende raadsvoorstel voor burgers een formaliteit lijkt, maar zowel het
ODBN, als het college en de gemeenteraad hebben een ander standpunt. Voor de
vertegenwoordiger van de raad, de wethouder is het lastig, omdat hij collegiaal is naar alle
partijen. Vooral de omschrijving collectieve taken heeft gezorgd voor discussie.
GVB vraagt om een schorsing om tot een goede besluitvorming te komen.
Vz
schorst de vergadering om 19.50 uur.
Vz
hervat de vergadering om 19.55 uur.
GVB dienst namens de gehele raad een amendement in en zij leest deze voor:
Vz

Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp/ontwerpbesluit: gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 22 mei 2019
Besluit het ontwerpbesluit te vervangen door onderstaand besluit:
BESLUIT:
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het aangaan van
de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord nádat
1. Het Algemeen Bestuur van ODBN heeft ingestemd met een aangepaste werkwijze
m.b.t. de besluitvorming over uitbreiding van taken en/of budget voor het programma
Collectieve Taken welke behelst dat een uitbreiding van taken en/of budget een
Raadsvergadering 22 mei 2019 / 3

gekwalificeerde meerderheid van het Algemeen Bestuur vereist van minimaal 75%
van de deelnemers;
2. Het Algemeen Bestuur van ODBN heeft ingestemd met het aanpassen van artikel 5a
en/of artikel 13 van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling conform het gestelde
onder 1, hetgeen zijn beslag zal krijgen bij de eerstvolgende wijziging van de g.r. als
gevolg van de herindeling van de gemeente Haaren per 2021 en dat vooruitlopend
daarop reeds gehandeld wordt in de geest van de aangepaste werkwijze zoals
bedoeld onder 1.
Ingediend door het de fracties:

Handtekening:

GVB
CDA
VVD
DOP
Vz
Vz

schorst de vergadering om met het college te overleggen om 20.00uur.
hervat de vergadering om 20.05 uur.

Vz

deelt mede dat het college zich aansluit bij het amendement en de wethouder zal volgende
week in het AB dit meenemen.
Vz
brengt het amendement in stemming en hij concludeert dat de raad unaniem in stemt.
Vz
brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming en hij concludeert dat de raad unaniem in
stemt.
De raad gaat unaniem, zonder hoofdelijke stemming, akkoord met het geamendeerde
raadsbesluit.
9. Raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Brabant Noord.
DOP vraagt wat de post diversen inhoudt, genoemd in de tabel Collectieve taken in de bijlage bij het
voorstel aan het Algemeen bestuur van de ODBN inzake collectieve taken.
Wethouder Buijsse reageert dat met diverse het Waterschap wordt bedoeld.
DOP vraagt waarom deze post Diversen wordt benoemd i.p.v. het Waterschap.
Wethouder Buijsse gaat deze vraag in het Algemeen Bestuur stellen van het ODBN.
GVB uit haar zorg over de financiële ontwikkelingen binnen de ODBN en hiervoor hebben de
fracties een amendement voorbereid.
CDA dient een amendement in namens alle fracties en zij leest deze voor:

Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp/ontwerpbesluit: ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Brabant-Noord
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De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 22 mei 2019
Besluit het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
Punt 3 van het conceptbesluit wordt aangevuld als volgt:
met dien verstande dat de punten a. en b. van de zienswijze komen te luiden als volgt:
a. Binnen het gestelde budget dient de uitvoering van basistaken meer prioriteit en
aandacht te krijgen en dienen deze 100% op orde te zijn alvorens aandacht en
uitvoering wordt gegeven aan andere (externe) taken;
b. De stijgende lijn van de totale kosten baart ons grote zorgen. De focus dient de
komende tijd gericht te zijn op kostenbeheersing teneinde de stijgende kostenlijn om
te buigen en voor 2020 en verder een bevriezing van de kosten te realiseren.
Toelichting:
de ontwerpbegroting 2020 geeft onvoldoende blijk van initiatieven ter beheersing van het
kostenniveau alsmede voor het ombuigen van de verwachte stijgende kostenlijn. Daarnaast
zijn nog onvoldoende de financiële risico’s voor zowel de ODBN als voor onze gemeente
opgenomen in de ontwerpbegroting waardoor de onzekerheid t.a.v. de verwachte stijging
van de kosten en risico’s toeneemt.
Ingediend door de fracties:

Handtekening:

CDA
GVB
VVD
DOP
Wethouder Buijsse verzoekt om een schorsing
Vz
schorst de vergadering om 20.12 uur.
Vz
hervat de vergadering om 20.17 uur.
Wethouder Buijsse reageert dat het amendement hem steunt in het Algemeen Bestuur van de ODBN
om enerzijds op de kosten te letten en anderzijds de kwaliteit van de dienstverlening op peil te
houden.
Vz
brengt het amendement in stemming en hij concludeert de raad unaniem instemt met het
amendement.
Vz
brengt het geamendeerde raadsbesluit in stemming en hij concludeert dat de raad unaniem
instemt met het geamendeerde raadsbesluit.
De raad gaat unaniem, zonder hoofdelijke stemming, akkoord met het geamendeerde
raadsbesluit.
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10. Raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting 2020 Bestuurscommissie Afvalinzameling
Land van Cuijk en Boekel.
GVB is verheugd dat BCA terugkomt op een eerder besluit om een poorttarief te heffen voor
groenafval. Zij hoort graag van de wethouder of hij dit besluit ondersteunt.
DOP is in principe voorstander van het principe “de vervuiler betaalt”, maar zij kan nu akkoord gaan
met het laten vervallen van het poorttarief voor groenafval, omdat het rapport een éénduidig
advies geeft.
CDA kan akkoord gaan met het raadsvoorstel. Zij is verheugd dat het groenafval vanaf 1 augustus
a.s. weer gratis kan worden aangeboden.
VVD gaat akkoord met het raadsvoorstel.
Wethouder Tielemans was verheugd met de steun van de raad om het poorttarief voor groenafval te
laten vervallen, waardoor het groenafval vanaf 1 augustus weer gratis kan worden
aangeboden. Door het poorttarief voor groenafval was er veel minder aanbod van groenafval,
meer dumpingen en meer gft, wat weer duurder is om te verwerken.
DOP is opgevallen in het rapport dat Boxmeer feitelijk bezig is en Boekel is vooral op gevoel bezig.
Voor de toekomst ziet DOP graag waar het gevoel op gebaseerd is.
De raad gaat unaniem, zonder hoofdelijke stemming, akkoord met het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
13. Raadsvoorstel inzake concept jaarplan en ontwerpbegroting Regio Noordoost Brabant.
attendeert de raad op een bijeenkomst op 27 mei a.s. waar raadsleden en waterschappen hun
bijdrage kunnen leveren voor de strategische agenda voor de komende jaren.
DOP vraagt hoe en waar duurzame mestverwerking gaat plaatsvinden. In het concept jaarplan 2020
regio Noordoost Brabant wordt gesproken over projectsubsidies. Zij vraagt of het mogelijk om
deze subsidie enkel aan duurzame projecten te verlenen. Tevens vraagt zij waarom is
gekozen voor bio massateelt in Agro proeftuin De Peel en niet voor voedselgewassen, en welk
gewas zal geteeld worden en waar zal het geteeld worden.
GVB is altijd kritisch geweest t.a.v. AgriFood Capital als onderdeel van de regio Noordoost Brabant,
maar GVB wil actief bijdragen aan de strategische agenda en zij is van mening dat door de
samenwerkingsprojecten in de regio de leefbaarheid van de gemeenschap gestimuleerd gaat
worden. Zij gaat akkoord met het raadsbesluit.
CDA stemt in met het raadsbesluit. Zij verzoekt om diverse strategische visies naast elkaar te
leggen, zodat de verbindingen inzichtelijker worden.
VVD gaat akkoord met het raadsbesluit.
Vz
attendeert de raad op een bijeenkomst op zaterdag 6 juli, waarvoor de raadsleden van de 5
deelnemende gemeenten zijn uitgenodigd om naar voorbeelden te komen kijken van bio
massateelt. Alle voorbeelden zijn bedoeld om kringlooplandbouw te realiseren. De vz begrijpt
de wens om strategische visies naast elkaar te leggen, maar hij wil ook de organisatie
beschermen door een afweging te maken tussen de arbeidsuren die worden gespendeerd aan
een verzoek en datgene wat er wordt gedaan met de uitkomst van de vergelijking van de
visies.
Wethouder Buijsse geeft aan dat in de regio getracht is op diverse plekken een mestverwerking te
realiseren, maar dit is niet gelukt. Er is een mestvisie opgesteld binnen de koplopersgroep van
de transitie landbouw. Deze mestvisie is aan de college aangeboden. Het college van Boekel
wil de visie opiniërend aan de raad aanbieden in de raadsvergadering van oktober 2019.
Parallel zullen er discussies worden gehouden over mogelijke locaties van mestverwerking.
Agrifood capital committeert zich op dit moment vooral aan kringlooplandbouw. Agro proeftuin
De Peel heeft 35 ha grond waar landbouwbedrijven kunnen experimenteren, zoals bijv. met
biomassa.
Vz
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CDA
GVB

vraagt of de mestvisie in meerdere gemeenten aan de raden wordt voorgelegd.
merkt op dat de gemeenteraad reeds een mestbeleid, met bijbehorende
zienswijzenprocedure, heeft vastgesteld en er is een Omgevingsplan vastgesteld.
Wethouder Buijsse antwoordt dat in de regio is afgesproken om de mestvisies aan alle college voor te
leggen. Het college van Boekel wil de mestvisie opiniërend aan de raad voorleggen, maar de
wethouder is er niet van op de hoogte of de overige college ook de visie aan de raden
voorleggen.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, unaniem akkoord te gaan met het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
14. Vaststelling notulen raadsvergadering van 4 april 2019.
De concept notulen van 4 april 2019 worden, inclusief de ingediende wijzigingen, vastgesteld.
15. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er is niemand met een vraag over de ingekomen stukken.
16. Rondvraag.
Mevrouw De Bruin refereert aan memo 2019/25, waarin vermeld staat dat men op verschillende
manieren financiële middelen probeert te verzamelen voor de inrichting van het
schoolpleinmemo, en zij vraagt of het mogelijk is om eventueel overgebleven middelen van
gevoteerde middelen voor het Kindpark te reserveren voor de inrichting van het schoolplein.
Vz
antwoordt dat er geen middelen over zijn.
Mevrouw Jansen vraagt of het mogelijk is voor de gemeenteraad om het nieuwe Kindpark te
bezoeken. Zij vraagt of er veel burgers in Boekel gebruik maken van een
gehandicaptenparkeerkaart en zij vraagt of er ook misbruik van wordt gemaakt.
Wethouder Willems antwoordt dat hij in zijn periode als wethouder 1 x een hoorzitting heeft
meegemaakt m.b.t. een gehandicaptenparkeerkaart. De aanvragen bij de balie van de
gemeenten voor een kaart verlopen goed en ook het dorpsteam stuurt burgers door naar de
gemeente om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. Er zijn geen gevallen van
misbruik van de kaart bekend. De griffie kan een datum bepalen voor een bezoek van de raad
aan het Kindpark.
De heer Kanters bevestigt dat de verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart goed verloopt. Hij
constateert echter dat veel mensen, zonder een gehandicaptenparkeerkaart ook van deze
parkeerplaatsen gebruik maken. Bovendien laat de bebording van
gehandicaptenparkeerplaatsen bij Supercoop/Rabobank te wensen over. Hij vraagt wanneer
de gemeenteraad het jaarverslag van toezicht en handhaving kan verwachten.
Vz
zodra het jaarverslag klaar is, zal het aan de raad worden verspreid.
De heer Van Lanen verzoekt de vz om kinderen centraal te stellen en in het kader van de inrichting
van een schoolplein niet consequent nee te zeggen, indien er middelen nodig zijn.
Vz
betreurt het dat de indruk wordt gewekt dat Boekel niet buitengewoon groots geïnvesteerd
heeft in het Kindpark. De raad heeft een krediet vastgesteld, maar indien de wensenlijst groter
is als het budget, is de school zelf verantwoordelijk voor de financiële middelen.
De heer Van Lanen sluit zich aan bij de woorden van de vz dat de gemeente ruim heeft geïnvesteerd
in het Kindpark, maar hij benadrukt dat het schoolplein een gemeenschappelijk belang heeft,
waar de gemeente ook een rol te vervullen heeft. Zij vraagt of het college een standpunt heeft
ingenomen t.a.v. het spuiten van landbouwgif.
Wethouder Buijsse reageert dat in de gemeente Landerd een verbod op het spuiten van landbouwgif
wordt onderzocht. In Boekel speelt deze discussie niet.
De heer De Bruin vraagt naar de stand van zaken rondom De Elzen.
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Wethouder Buijsse antwoordt dat er voorspoedige stappen worden gezet om te komen tot een
intentieovereenkomst. Mogelijk kan de wethouder in oktober concreet benoemen welke
stappen er zijn genomen.
De heer De Wit refereert aan de landelijke “Fiets naar de werk dag” op 23 mei 2019 en hij vraagt of
het college morgen met de fiets naar het werk gaat.
Vz
belooft morgen met de fiets naar het werk te gaan.
17. Sluiting
De vz sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed om 21.00 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel gehouden op 22
mei 2019.
De griffier

De voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos

Toezeggingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wethouder Willems zegt toe, in de raad van 28 juni 2018, m.b.t. het
raadsvoorstel inzake evaluatie pilot De Pionier in Venhorst, nieuwe
initiatieven te ondersteunen met de benodigde passende middelen.
Wethouder Buijsse zegt toe, in de raad van 13 december 2018 m.b.t. het
vragenhalfuur, uit te zoeken of er nog meer handhavingsverzoeken uit
de omgeving van De Elzen zijn ontvangen.
Wethouder Buijsse zegt toe m.b.t. het wegenbeleidsplan 2019-2023 dat
er een overzicht wordt gemaakt van de klachten van 2018 en zodra deze
beschikbaar is, zal het overzicht worden verspreid aan de commissie.
Burgemeester zegt toe m.b.t. het beleidskader 2020-2023
Veiligheidsregio Brabant Noord, een onderbouwing te geven t.a.v. de
genormeerde overnamewaarde van de kazernes.
Wethouder Buijsse zegt toe uit te zoeken hoeveel veehouderijen in
Boekel in overtreding zijn.
Wethouder Willems zegt toe, er voor te zorgen dat het armoedebeleid in
oktober 2019 aan de raad wordt voorgelegd.
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Memo 2019 / 28 is
verstuurd.

