Advieslijst van de gecombineerde commissie Algemene en
Grondgebiedzaken d.d. 19 maart 2018 19.30 uur – 23.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
De heer H.A.B. Bullens (DOP),
Mevrouw A.A.M. Heunks-van Uden (DOP),
De heer M. Kanters (DOP),
De heer L.A. van den Hoogen (GVB),
De heer A.P.B. van Lieshout (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
De heer M.J.A. Tielemans (CDA),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
De heer P.J. van den Elzen (CDA),
De heer J.M. van Duijnhoven (BW),
De heer M.R.G. Buijsse (VVD).

Tevens aanwezig: De heer P.M.J.H. Bos (Burgemeester),
De heer T.A.M. van de Loo (wethouder),
De heer H.A.J. Willems (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste).
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling agenda

Advies

3. Spreekrecht voor
burgers
4. Presentatie door dhr.
P. Verlaan, secretaris
Veiligheidsregio
Brabant-Noord over de
ontwikkelingen binnen
de veiligheidsregio.
5. Uiteenzetting stand
van zaken Neerbroek 27
en Neerbroek 29,
Molenbrand 5-9 ,
Molenakker 5.
6. Raadsvoorstel inzake
beleidskader 2019
Veiligheidsregio
Brabant-Noord.
7. Raadsvoorstel inzake
kaderbrief 2019
Regionaal
Veiligheidshuis Maas en
Leijgraaf.

Er hebben zich geen burgers aangemeld voor het spreekrecht.

De agenda wordt volgens concept vastgesteld.

De heer Verlaan geeft een uiteenzetting over de “staat” van de
veiligheidsregio en de brandweer, de versteviging van de brandweer en de
toekomst van de veiligheidsregio.

De burgemeester geeft een uiteenzetting over de strijdigheden en de
oplossingen rondom de diverse locaties.

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.
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8. Raadsvoorstel inzake
kadernota 2019 BSOB.
9. Raadsvoorstel tot
vaststelling van de 2e
wijziging van de APV
2014.
10. Raadsvoorstel
inzake
grondbedrijfrapportage
2018.
11. Raadsvoorstel
inzake delegatiebesluit
m.b.t. Omgevingsplan
2016.

De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.
Burgemeester vraagt de commissieleden om het raadsvoorstel terug te
nemen, omdat er diverse omissies staan in het raadsvoorstel.
De commissies stemt hiermee in.
CDA heeft een aantal opmerkingen gemaild en zij vraagt deze te verwerken in
het raadsvoorstel.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.

BW en VVD adviseren positief naar de raad conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders. CDA en GVB hebben diverse vragen gesteld
en DOP ziet graag het woord “onaanvaardbaar” geschrapt in de zinsnede
onaanvaardbare negatieve gezondheidseffecten, dat wordt genoemd bij de
beleidsuitgangspunten van de artikelen 3, 4, 5 en 6. Een negatief
gezondheidseffect is reeds onaanvaardbaar.
12 Raadsvoorstel inzake CDA, VVD, GVB en BW adviseren positief naar de raad. BW geeft aan dat zij
kaders ontwikkeling
voorstander is van een kwaliteitspark, met minder huizen, als het
Boekels Ven.
oorspronkelijke plan.
DOP acht een huisjespark van 8 woningen per hectare een mooi streven,
maar niet realiseerbaar, omdat:
- Het aantal niet genoeg is voor commerciële doeleinden;
- Boekelse burgers willen dat het crossterrein blijft.
- Een vakantiepark is niet te handhaven op permanente bewoning en
bovendien kost de handhaving meer als dat het opbrengt.
DOP verzoekt het college onderzoek te doen naar:
- een nieuw landgoed (eventueel met grondruil). Er is provinciaal beleid
met subsidiemogelijkheden voor uitbreiding van natuur. Een nieuw
landgoed waarin nadrukkelijk gekeken gaat worden naar het behoud
van de natuur.
- Het realiseren van groepsaccommocaties, waarbij geen sprake is van
teveel verstening, maar wel op de schaal die past in het gebied en
geen risico van permanente bewoning.
- Het opknappen van de camping, hoogwaardiger maken van de
camping en uitbreiding met enkele trekkershutten.
13. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.
14. Vaststelling
De advieslijsten worden conform concept vastgesteld.
advieslijst vergadering
Algemene Zaken 7
februari 2018.
15. Rondvraag.
Er is geen vraag.
Toezeggingen
1. In de commissie Algemene Zaken van 4 december 2017 m.b.t.
agendapunt inzake raadsvoorstel tot vaststelling van de
verordening onroerende zaakbelastingen 2018, zegt de
burgemeester toe bij de behandeling van de jaarrekening 2017 een
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Voortgang

toelichting te geven hoe is omgegaan met de tariefstelling van de
OZB in 2017.
2. In de commissie Algemene Zaken van 4 december 2017 m.b.t. de
rondvraag zegt de burg. Toe de vraag terug te koppelen naar
wethouder Van de Loo waarom de Omgevingskoers niet is
besproken in de gemeenteraad en welke status de
Omgevingskoers heeft.
3. In de commissie Algemene Zaken van 4 december 2017 m.b.t. de
rondvraag zegt de gemeentesecretaris toe een onderbouwd
antwoord te geven bij de beleidsstukken inzake ICT waarom het
college geen meerwaarde ziet in het samenwerkingsverband
BLOU.
4. Burg. Zegt toe, in de commissie AZ van 7 februari 2018 m.b.t. de
rondvraag, aan de raad een memo te doen toekomen over de
ontwikkelingen voor de begroting en de diverse gestelde vragen,
alsmede de haalbaarheid van de herontwikkeling zuidwand.
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Memo 2018/07 en memo
2018/08 zijn verstuurd.

