NOTULEN van de vergadering van de Raad van de gemeente
Boekel gehouden op
25 juni 2020 om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Horst in
Venhorst.
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 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 M. Kanters (DOP),
De heer J.M.M. van Lanen (DOP).
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP).
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:
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
Mevrouw N. Dijcks-Mijland (VVD).
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en hij heet iedereen van harte welkom.
2. Vragenhalfuur.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur.
3. Vaststellen van de agenda.
DOP verzoekt het agendapunt inzake de Zuidwand als eerste op de agenda te plaatsen, zodat de
insprekers minder lang hoeven te wachten.
Vz
refereert aan een eerder door de raad genomen besluit, om de volgorde van agendapunten
niet te wijzigen.
CDA verzoekt om een motie Vreemd aan de orde dag op de agenda te plaatsen.
Vz
reageert dat de motie als agendapunt 26a wordt behandeld.
De vz concludeert dat de raad zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming unaniem
akkoord gaat met de als hamerstuk voorgedragen agendapunten:
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7. Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Burgemeester Ottowstraat ong.

8. Raadsvoorstel inzake Grondbedrijfrapportage 2020.
11. Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Tuinstraat 11-15 Boekel.
13. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarrekening 2019 Bestuurscommissie
Afvalinzameling.
14. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarrekening 2019 Kleinschalig collectief vervoer
Brabant Noordoost.
15. Raadsvoorstel inzake herplantverplichting.
17. Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2019, 1e begrotingswijziging en ontwerpbegroting 2021
BSOB.
18. Raadsvoorstel inzake herbenoemingsprocedure burgemeester.
19. Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2021, jaarverantwoording en
resultaatbestemming 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
20. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarstukken 2019 Regionale Ambulance
Voorziening.
21. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarstukken 2019 GGD Hart voor Brabant.
22. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig
schoolverlaten Brabant Noordoost.
23. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarstukken 2019 Brabants Historisch Informatie
Centrum.
24. Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2019 Gemeente Boekel.
25. Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2020 gemeente Boekel.
26. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarverslag 2019 Werkvoorzieningschap
Noordoost Brabant.
4. Spreekrecht voor burgers.
De heer Vellinga spreekt namens Aldi en Coop. In oktober 2018 heeft Aldi aan de ontwikkelaar hun
uitgangspunten, te weten maximaal 1350 m2 (waarvan 1000 m2 enkel voor de winkel) en een
maximale huursom, aangegeven voor een verhuizing naar de Zuidwand. Het pand aan de
Zuidwand bedraagt 1600 m2, waarvan 1300 m2 winkelruimte is bestemd. Aldi heeft een beperkt
aanbod en een winkelruimte groter dan 1000 m2 is niet noodzakelijk. Begin 2020 hebben de
gemeente en de ontwikkelaar aan Aldi gevraagd om met een voorstel te komen. De
uitgangspunten van Aldi waren echter ongewijzigd t.o.v. 2018. De gemeente en de ontwikkelaar
blijven eveneens bij een winkelruimte van 1600 m2. De gemeente heeft samen met de
ontwikkelaar de conclusie getrokken dat de verhuizing van Aldi naar de Zuidwand op losse
schroeven is komen te staan en zij zijn beide op zoek naar een andere supermarkt. Aldi vreest niet
voor hun toekomst, omdat zij een goede huurprijs hebben aan de Kerkstraat voor het aantal
meters, maar zij vreest wel dat er een concurrentiestrijd begint aan de Zuidwand, waarbij er 1
supermarkt de stekker eruit zal trekken. Hij vraagt de raad om goed na te denken of het huidige
plan overeenkomt met de uitgangspunten van het centrumplan.
GVB vraagt waarom Aldi niet de eis benoemt om de bestemmings m2 weg te saneren, wat een
behoorlijk bedrag van de gemeente vraagt. Laat de Aldi deze eis vervallen?
De heer Vellinga reageert dat Aldi heeft, bij een verhuizing naar de Zuidwand, dat zij niet de ruimte
willen bieden aan een 3e supermarkt. Elders in het land kost een dergelijke sanering de gemeente
niets. De heer Vellinga geeft aan dat er geen zaken gekoppeld moeten worden aan de
voorwaarden voor de verhuizing.
CDA vraagt of Aldi alsnog bereid is, na de huurduur aan de Kerkstraat, te verhuizen naar de
Zuidwand.
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De heer Vellinga antwoordt dat een investering niets te maken heeft met een mogelijke verhuizing.
Aldi is bereid na de huurtermijn, maar ook de huurtermijn is verstreken, te verhuizen naar de
Zuidwand.
5. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 4, mevrouw Van den Broek, als eerste haar stem uit
mogen brengen.
6. Raadsvoorstel inzake concept bod Regionale Energie Strategie en lokale inbedding.
CDA is van mening dat er aanvullende kaders nodig zijn voor de lokale inbedding. Zij wil middels
een motie richting geven en zij wil een vinger aan de pols houden m.b.t. opwekking middels
zonneweides. Graag ziet zij standpunten terug in uitgewerkte beleidskaders. Zij pleit voor het
toepassen van de zonneladder. Het energienet zal sneller vol lopen, waardoor de
energieleverancier forse investeringen moet doen. Deze investeringen zullen weer op de
burgers worden verhaald. De rol van Boekel Energie mag prominenter zijn. Begin 2021 zal er
landelijk een subsidie worden verstrekt om de rol van energie coöperaties te stimuleren. Dit is
een kans voor Boekel Energie om hun rol te vergroten. Zij verzoekt het college om nieuwe
aanvragen van energie opwekken op land aan te houden, totdat aanvullende kaders gereed
zijn.
Zij dient een motie, mede namens GVB, DOP en VVD in en zij leest deze voor:

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: Energietransitie.
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 25 juni 2020
Overwegende dat
-

in de RES vastgelegd is hoe Boekel tot 2030 de energietransitie gaat vormgeven;
in afwachting van nieuwe technologische ontwikkelingen we de komende 10 jaar
voornamelijk aangewezen zijn op zonne-energie;
naast opwekking zonne-energie op dak dit ook betekent opwekking op land;
er diverse aanvragen op stapel liggen voor aanleg zonne-weides;
we versnippering van initiatieven en verrommeling van het landschap willen
voorkomen;
In de RES genoemd wordt dat het streven naar 50% lokaal eigendom essentieel is
voor creëren draagvlak
we Boekel Energie als coöperatie willen ondersteunen in de rol van initiator;
hiervoor vanuit het landelijke beleid nieuwe subsidie mogelijkheden komen;
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roept het college op
1. Om z.s.m. met aanvullend beleid te komen betreffende kaders voor opwekking
zonne-energie. Onderdelen die daarin o.a. terug komen zijn:
-

De leidraad voor ontwikkeling is de zogenaamde zonneladder, duurzaam
ruimtegebruik en verantwoorde maatschappelijke investeringen betreffende het
elektriciteitsnet.

-

In overleg met Boekel Energie een participatie paragraaf op te stellen om bij te
dragen aan draagvlak in de omgeving.

2. In afwachting van het aangepaste beleid nieuwe aanvragen voor zonne-weides
aanhouden.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fracties:

Handtekening:

CDA, GVB, VVD en DOP

Wethouder Buijsse deelt mede dat in de vergadering van de stuurgroep is medegedeeld dat het
hoogspanningsstation van Uden bijna vol is. Er is nog ruimte voor de lopende initiatieven,
maar grote initiatieven zullen later in behandeling worden genomen. Voor kleinschalige
particuliere initiatieven is nog wel ruimte. Hiervoor wordt regelmatig overleg gevoerd tussen de
gemeenten , de stuurgroep RES en de energieleveranciers. De wethouder gaat onderzoeken
welke uitwerking de motie heeft op het omgevingsplan. Op dit moment zijn zonneweides op
bepaalde gebieden toegestaan. Op basis van de motie zal dit beperkt worden. Boekel blijft
gecommitteerd aan de RES en de samenwerking in de regio. Grootschalige initiatieven zullen
alleen in bijzondere situaties worden toegestaan, nadat de gemeenteraad goedkeuring heeft
gegeven. De focus ligt op het bevorderen van kleinschalige initiatieven binnen de
mogelijkheden van het netwerk. Een nader uitgewerkt duurzaamheidsplan zal begin 2021 aan
de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
DOP vraagt waar de grens ligt om sommige grootschalige initiatieven toch toe te staan of is er
sprake van een grijs gebied.
CDA reageert dat zoals we het water proberen te houden in ons eigen gebied, moeten we ook de
energie binnen ons gebied houden. Zij reageert naar DOP dat het al dan niet toestaan van
grootschalige initiatieven afhankelijk is van de capaciteit van het net.
GVB reageert dat het proces in de werkgroep positief is verlopen. GVB vindt bod positief, maar zij
ziet ook de nadelen. Zij deelt de zorg van de wethouder t.a.v. energiecapaciteit en zij vraagt of
dit een probleem vormt voor de te halen klimaatdoelen. Het bedrag voor het aanvragen van
een energielabel voor je huis zal stijgen van € 7,50 naar € 190,-. Zij roept het college op om
burgers te motiveren om een energielabel aan te vragen, omdat het label nu nog €7,50 kost.
Wethouder denkt dat de motie uitvoerbaar is. Grootschalige initiatieven worden toegestaan tot een
grootte van 1,8 kilowatt opwekcapaciteit. Hij acht het erg ambitieus om te streven naar
energieneutraal. In de zomer zal er meer zonne-energie worden opgewerkt, terwijl er in de
winter veel energie wordt verbruikt. Hij vindt echter dat Boekel wel moet streven naar
energieneutraal. De wethouder begrijpt een pleidooi voor een meer prominente rol voor
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Boekel Energie, maar hij benadrukt dat deze groep vrijwilligers betreft met een vergevorderde
leeftijd, waarvan niet alles kan worden verwacht. Er zal een balans moeten worden gezocht. In
de uitvoeringsagenda zal een prominente rol voor Boekel Energie zijn weggelegd. De prioriteit
ligt bij het maken van beleid, waarna communicatie aan bod komt. Burgers oproepen om nu
een energielabel aan te vragen, zal plaatsvinden zodra het beleid klaar is. Boekel is koploper
op het gebied van opgewekte energie per inwoners.
De raad gaat unaniem, zonder hoofdelijke stemming, akkoord met het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
9. Raadsvoorstel inzake gebiedsvisie centrum Boekel.
GVB geeft haar complimenten voor het proces. Zij benadrukt dat er naast parkeermogelijkheden
ook ruimte moet blijven voor activiteiten op het plein. Eerder pleitte zij reeds voor het beter
inzichtelijk maken van de gevolgen van het afwaarderen oost west verbinding voor de
omliggende straten. GVB is dan ook verheugd met het rapport, waarin ook de gevolgen van
de ontwikkelingen aan de Burgt en de randweg zijn meegenomen. Zij heeft wel zorgen voor de
impact op het verkeer door de Burg Schafratstraat en de Helfrichstraat, mede door de
afwaardering van de Kerkstraat en zij verzoekt de wethouder dan ook om zo snel mogelijk in
gesprek te gaan met aanwonenden. Zij vraagt aandacht voor fietsers en het belang van het
afweren van vracht- en landbouwverkeer in het centrum. Tenslotte vraagt zij waarom de
memo en het rapport niet openbaar zijn gemaakt en zij vraagt of de gebiedsvisie klaar is voor
besluitvorming, indien het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is. Wordt de gebiedsvisie
nogmaals aan de raad voorgelegd, indien het bestemmingsplan niet onherroepelijk wordt,
zodat de parkeerkoffers op het plein opnieuw bekeken kunnen worden.
VVD was aanvankelijk bezorgd dat de gebiedsvisie en de oost-west verbinding als 2 losse
onderdelen zouden worden behandeld, maar deze zorg is weggenomen. Zij gaan akkoord met
het raadsbesluit.
CDA geeft aan dat het centrum voor hen een vertrekpunt is geweest voor de gebiedsvisie. Zij pleit
voor het behoud en mogelijk verbetering van het openbaar vervoer. Zij is voorstander van een
levensloopbestendig centrum, waarin factoren zoals koopgedrag en de stijgende leeftijd een
rol spelen. Er waren zorgen t.a.v. de effecten van de oost-west verbinding. Verkeersluw
centrum waarin ruimte is voor verblijven, parkeren voor bewoners en bezoekers, een veilige
routing voor fietsers, automobilisten en voetgangers. Het proces om te komen tot de
gebiedsvisie is samen met de burgerparticipatie goed gegaan. Bij uitvoering en evaluatie:
Indien dergelijke projecten worden opgepakt, dan wordt dit gecommuniceerd met uw raad. Zij
vraagt of de raad enkel door een memo wordt geïnformeerd of krijgt de raad de toezegging
van de wethouder dat na een detailonderzoek, eerst de raad wordt geïnformeerd, alvorens
verder te gaan met planvorming.
DOP blijft zeggen dat een derde supermarkt niet nodig is in Boekel. Twee jaar is de raad een beeld
voorgehouden van een idyllisch centrum met evenementen, horeca en met een plein met
platanen waarover mensen flaneerden. Nu is het een plein met enkel parkeerplaatsen. DOP
mist t.a.v. de oost west verbinding dat er geen keuzes worden gemaakt. Er wordt geen keuze
gemaakt voor het o.a. het vracht-en landbouwverkeer en men een slinger in de weg op het
plein maken, maar deze ligt er ook reeds. Zij kan pas instemmen met de gebiedsvisie, indien
de oost-west verbinding verder is uitgewerkt. Waarom zijn de rapporten m.b.t. de oost-west
verbinding niet openbaar. Zij wil een amendement indienen en zij leest deze voor:

Raadsvergadering 25 juni 2020 / 5

Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp/ontwerpbesluit: Gebiedsvisie centrum Boekel

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 25 juni 2020
Besluit het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
De tekst van het ontwerpbesluit te vervangen door onderstaand tekst:
BESLUIT:
1. De Gebiedsvisie Centrum Boekel voor kennisgeving aan te nemen;
2. Het college op te dragen de Gebiedsvisie Centrum Boekel opnieuw ter vaststelling
aan de gemeenteraad aan te bieden nadat het bestemmingsplan Zuidwand
onherroepelijk is geworden en de verkeerstellingen van het oost-westverkeer
concreet in plannen zijn uitgewerkt en aan de raad zijn voorgelegd.
Toelichting:
De Gebiedsvisie Centrum Boekel is voor een zeer groot deel gebaseerd op de Zuidwand en
de oost-westverbinding. Nu het bestemmingsplan Zuidwand nog niet onherroepelijk vaststaat
en de plannen als gevolg van de verkeerstellingen op de oost-westverbinding nog niet
concreet zijn uitgewerkt is het voorbarig om de mede daarop gebaseerde gebiedsvisie
centrum nu vast te stellen.
Ingediend door de fractie DOP:

Handtekening:

Wethouder Tielemans geeft aan dat men op het plein alle evenementen wil behouden, maar ook
meer parkeerplaatsen die meer gestructureerd zijn en groen. Met de plekken die vrijkomen,
zijn er ook meer kansen. De wethouder wil na de zomer de omwonenden benaderen en niet
informeren middels een memo. Hij wil het proces zorgvuldig ingaan en daarom zijn sommige
documenten nog niet vrijgegeven. In de toekomst is een investering gepland voor de
afwaardering van de Kerkstraat als gevolg van de randweg. Diverse aspecten, zoals het
openbaar vervoer, vrachtverkeer en fietsers zullen in de raad verder worden uitgewerkt. Het
college wil graag op andere locaties investeringen doen. Op de locatie van de voormalige
Regenboog school zijn parkeerplekken gepland, maar voor de verdere invulling zal de raad
erbij worden betrokken. De wethouder benadrukt dat het centrum ook aan verandering toe
was, indien de Zuidwand niet zou worden aangepakt. Het plein wordt geen plein vol blik.
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Met alle wensen en alle beschikbare ruimte ligt er een mooi voorstel. Er is nog ruimte om
invloed uit te oefenen op het verkeer. De visie is een leidraad.
GVB uit haar zorg indien het bestemmingsplan niet onherroepelijk wordt, dit gevolgen heeft voor het
aantal m2 detailhandel. Indien er geen 2e supermarkt komt aan het plein, zal de parkeerdruk
afnemen. De projectontwikkelaar is de enige partij die voordeel heeft bij een afnemende
parkeerdruk voor zijn appartementbewoners. Met gemeenschapsgeld worden dan
parkeerplaatsen bekostigd, die eigenlijk voor rekening van de initiatiefnemer zouden moeten
zijn. Indien de wethouder kan toezeggen dat de gebiedsvisie opnieuw aan de raad wordt
voorgelegd, indien bovenstaand scenario uitkomt, is GVB gerustgesteld en kan zij instemmen
met het raadsbesluit. In het rapport van Kragten staat dat, om de verkeersdruk op de Burg.
Schafrat niet te vergroten, de doorstroom vanuit de Kerkstraat richting de Rutg van
Herpenstraat goed moet verlopen. Zij benadrukt dat met deze doorstroom rekening moet
worden gehouden bij de afwaardering van de Kerkstraat. Zij begrijpt enerzijds waarom de
rapporten nog niet openbaar zijn gemaakt, anderzijds was het wel gepast geweest in het
kader van burgerparticipatie.
CDA ziet graag dat de burgers in het verdere proces worden betrokken. Zij verzoekt de wethouder
om tijdig te komen met de uitkomsten van het detailverkeersonderzoek, zodat de raad ook
voor draagvlak kan zorgen bij de burgers.
DOP reageert dat er weliswaar nog ruimte is voor evenementen, maar op de plattegrond staan veel
parkeerplaatsen ingetekend, zelfs in het laantje bij Nia Domo voorbij het zebrapad. Boekel
heeft als slogan “Bij alles wat we doen, vragen we ons af, wat heeft de burger er aan” en DOP
vraagt waarom de gebiedsvisie niet na de zomer wordt vastgesteld, wanneer er met de
burgers wordt gepraat.
CDA begrijpt dat er zorgen zijn voor bewoners, maar CDA ziet graag de voorlopige
onderzoeksresultaten als een handvat.
DOP reageert dat zij eerst wil weten of het handvat prettig in de hand ligt. Het rapport biedt juist te
weinig houvast en daardoor baart het rapport hen zorgen.
Wethouder Tielemans zegt toe dat indien de Raad van State de gemeente Boekel verplicht het aantal
m2 detailhandel te verkleinen, het plan, in welke vorm wordt nog bezien, opnieuw aan de raad
wordt voorgelegd.
Vz
brengt het amendement in stemming en hij concludeert dat CDA, VVD en GVB tegen
stemmen. GVB stemt tegen met stemverklaring dat de wethouder toezegt terug te komen bij
de raad, indien het worst case scenario werkelijkheid wordt. DOP stemt voor het amendement.
Het amendement is verworpen.
Vz
brengt het raadsbesluit in stemming en hij concludeert dat CDA, VVD en GVB in kunnen
stemmen en DOP stemt tegen.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, akkoord te gaan met het voorstel van
Burgemeester en Wethouders, waarbij de leden Van Lanen, Jansen en Kanters worden
geacht tegen te hebben gestemd.
10. Raadsvoorstel inzake wijziging bestemmingsplan Zuidwand.
GVB geeft aan dat besturen is vanuit een visie blijven kijken naar het groter geheel en sturen op
een lange termijn doel. GVB vindt dat de gemeente maximaal regie moet hebben en houden
in het nastreven van de centrumvisie die de raad destijds in 2010 heeft vastgesteld. De
gemeente heeft eerder aangegeven dat het gewenst brancheplaatje voor een compleet
boodschappencentrum begint bij een sterk supermarktaanbod met 2 supermarkten in
verschillende marktsegmenten, te weten een full service en een discount supermarkt. In de
kaders Herontwikkeling Zuidwand en St. Agathaplein wordt vervolgens het volgende
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aangegeven: “gestreefd moet worden naar een extra trekker op het plein in de vorm van een
supermarkt”. Er zijn 3 typen supermarkten: buurtsuper, full service en discount supermarkt.
GVB kan dan ook niets anders concluderen dan dat men altijd heeft gestreefd naar een full
service en discounter supermarkt op het plein. De Aldi heeft altijd de voorkeur gehad. GVB
heeft zojuist aan de Aldi gevraagd of zij de eis wil laten vervallen aan de gemeente om de
supermarktbestemming aan de Kerkstraat te saneren. Deze voorwaarde kost de gemeente,
en indirect alle burgers van Boekel, bijna 2 miljoen euro. GVB kan zich niet vinden in deze
voorwaarde. Zij vraagt het college wie bepaalt welke type supermarkt zich gaat vestigen aan
de Zuidwand en hoe wordt er bij Van Wanroij getoetst of zij zich houden aan de door de raad
vastgestelde kaders. Indien het college het niet lukt om 2 aanvullende supermarkten aan te
trekken voor het plein, dan hoort GVB graag gemotiveerd van het college hoe zij heeft
geprobeerd hier toch invulling aan te geven.
CDA vraagt of het college hier juridisch sturing aan kan geven.
GVB benadrukt dat de raad een visie en kaders heeft vastgesteld, maar de raad heeft niet
aangegeven dat de Aldi op het plein moet komen.
CDA vraagt nogmaals of het mogelijk is om juridisch te sturen op een type supermarkt.
DOP uit haar zorg over de hoge kosten voor de planontwikkeling, reeds een half miljoen euro, terwijl
de plannen achteraf alsnog moeten worden gerepareerd. Het aantal supermarkten dient te
worden gemaximeerd. DOP vindt het positief dat er horeca komt aan de noordzijde op het
plein, maar zij kan niets anders vaststellen dan dat de horeca uitkijkt op een plein vol met
auto’s.
CDA kan instemmen met het raadsbesluit, omdat het een mooie kans is waar alle burgers van
Boekel profijt van hebben. De toevoeging van de WVO leidt tot een verbetering van het plan.
Zij kan zich aansluiten bij de opmerking van GVB t.a.v. de voorwaarde van de Aldi t.a.v. de
supermarktbestemming aan de Kerkstraat.
VVD gaat ook akkoord met het raadsbesluit. De kracht van het succes ligt bij de ondernemer.
Wethouder Tielemans geeft aan dat alle partijen tevergeefs hebben geprobeerd Aldi te verplaatsen
naar het plein. In het bestemmingsplan is niet opgenomen welke supermarkt er komt. Dit is
aan de marktwerking.
GVB betreurt het dat de wethouder aangeeft dat de gemeente enkel de ruimte hoeft te faciliteren.
De raad heeft een centrumvisie vastgesteld waarin ook de marktsegmenten zijn opgenomen.
GVB ziet onvoldoende terug dat het college stuurt op datgene wat de raad heeft afgesproken
om vervolgens gemotiveerd aan de raad uit te leggen, waarom er vanaf geweken wordt. Het
zou de wethouder sieren, indien de wethouder zich realiseert dat er onderzoek gedaan dient
te worden, indien de Aldi niet naar het plein verhuist.
CDA reageert dat het college invulling heeft gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders,
maar helaas heeft het niet het gewenste resultaat opgeleverd met de Aldi. Bovendien kan er
niet juridisch gestuurd worden op het type supermarkt.
GVB vraagt ook niet om het type supermarkt op te nemen in het bestemmingsplan. Er zijn echter
gesprekken gevoerd met 1 enkele supermarkt, maar dat wil niet zeggen dat er nog meer
supermarkten zijn en dat het college dus nog meer onderzoek kan doen. Zij wenst meer
inzicht in de inspanningen van het college m.b.t. het verdere onderzoek naar een tweede
supermarkt.
DOP uit haar zorg m.b.t. de oplopende kosten en ondanks dat het college aangeeft dat subsidiegeld
niet mag worden gebruikt voor een supermarkt, gebeurt dat op dit moment wel. Bovendien
waren er in 2019 zorgen t.a.v. de kosten en de parkeerplaatsen en beide zijn nog steeds niet
opgelost.
Wethouder Tielemans reageert dat de kosten goed zijn geregeld, alsmede de parkeergelegenheid. In
het verleden is aangegeven dat de 2 supermarkten complementair aan elkaar moeten zijn.
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Dit wil niet zeggen dat men een full service supermarkt en een discount supermarkt bedoelt. In
het verleden is de wens uitgesproken dat men de Aldi op het plein wenste te hebben. Alle
typen supermarkten vallen in dezelfde branche en middels het bestemmingsplan kan er niet
worden gestuurd op welke supermarkt men wenst.
De vz brengt het raadsbesluit in stemming en hij concludeert dat VVD en CDA kunnen instemmen.
GVB gaat akkoord met stemverklaring. Zij hoopt dat het college zich bewust is van haar taak
om te sturen op het type supermarkt op het plein. DOP stemt tegen met stemverklaring. DOP
vindt de planontwikkeling te groot voor de gemeente Boekel met teveel onzekerheden.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, akkoord te gaan met het voorstel van
Burgemeester en Wethouder, waarbij de leden Van Lanen, Jansen en Kanters worden
geacht tegen te hebben gestemd.
12. Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarrekening 2019 Omgevingsdienst Brabant
Noord.
DOP kan instemmen met het raadsbesluit, maar zij uit haar zorgen t.a.v. de stijgende kosten, met
name voor de overhead. De zorgen t.a.v. de stijgende kosten worden erg voorzichtig verwoord
in het raadsbesluit.
GVB dient een amendement is 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: programmabegroting 2021 ODBN

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 25 juni 2020
Besluit het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
Punt 3 van het ontwerpbesluit te vervangen door onderstaande tekst:
3. uit te spreken dat de gemeentelijke bijdrage aan het project Samen Sterk in Brabant
(SSIB) vanaf 2021 gebaseerd is op de grondslag van een vaste bijdrage van 5000,-- euro +
verdeling op basis van het aantal vierkante kilometer buitengebied per gemeente en het
college te verzoeken dit besluit uit te dragen richting ODBN.
Toelichting:
Momenteel geldt voor elke deelnemende gemeente aan SSIB een gelijke bijdrage van
7.700,-- welke met ingang van 2021 wordt verhoogd naar 10.000,-- per gemeente.
Dit omdat als gevolg gemeentelijke herindelingen bijdragen van gemeenten komen te
vervallen.
Met de nog voorgenomen gemeentelijke herindelingen zou de bijdrage per gemeente
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alsmaar oplopen en wordt geen rekening gehouden met het aantal vierkante kilometer
buitengebied per gemeente. Om de disbalans tussen de financiële bijdrage per gemeente en
het profijt per vierkante kilometer niet verder te vergroten is het zeer wenselijk dat er een
andere kostenverdeling komt welke mede gebaseerd is op het aantal vierkante kilometer
buitengebied per gemeente. Het dagelijks Bestuur van ODBN stelt in haar Memo van 27 mei
2020 met als onderwerp “MOGELIJKE GRONDSLAGEN KOSTENVERDELING
GEMEENTEN” aan het algemeen bestuur een aantal varianten voor een kostenverdeling
voor waarbij variant 1 een vaste bijdrage + een verdeling op basis van het aantal vierkante
kilometer buitengebied recht doet aan de eerder door de raad ingediende zienswijze en
solidariteit.
Ingediend door de fracties

Handtekening:

GVB
CDA
DOP
VVD

Wethouder Buijsse is verheugd dat de raad mee heeft gedacht met het college en hij waardeert het
amendement.
Vz
brengt het amendement is stemming en hij concludeert dat de raad unaniem kan instemmen
met het amendement. Het amendement is aanvaard.
Vz
brengt het geamendeerde besluit in stemming en hij concludeert dat het geamendeerde
besluit unaniem is aanvaard.
De raad gaat unaniem, zonder hoofdelijke stemming, akkoord met het geamendeerde
raadsbesluit.
16. Raadsvoorstel inzake jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost Brabant.
CDA geeft aan dat de gelden van de regiodeal eigenlijk niet bedoeld zijn voor de financiële
gevolgen van de corona-crisis. In hoeverre kunnen deze gelden alsnog ingezet worden voor
de corona-crisis. Waar is de totstandkoming van de klankbordgroep, bestaande uit
raadsleden, terug te vinden en wat zijn de bevoegdheden en werkwijze van de
klankbordgroep. Volgens welke criteria kan en mag de gemeentesecretaris de outsourcing van
eigen ambtenaren doen? Hoe is het tarief van outsourcing vastgesteld? De bijgevoegde
begroting is erg summier en CDA vraagt of er in het najaar een meer uitgebreide begroting
aan de raad wordt toegestuurd. Op pagina 12 wordt gesproken over een grondbank en zij
vraagt wat de inbreng en rol is individuele gemeenten voor deze grondbank. Op pagina 13
wordt gesproken over het onderwerp “duurzaam bereikbaar” en zij vraagt waar de lobby voor
de oost west verbinding (de aansluiting van de A73 naar de A50) blijft.
DOP sluit zich aan bij vragen CDA. Zij kan akkoord gaan met de 3 van de 4 euro verhoging per
inwoner. De 1 euro is bestemd voor het bedrijfsleven en DOP heeft grote moeite met
financiering van het bedrijfsleven door de overheid.
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VVD

is verheugd dat de positionering tot een beter en duidelijker overzicht geleid, alsmede de
regionale bijeenkomst. Zij vraagt hoe de klankbordgroep vorm krijgt en zij vraagt eveneens of
de begroting meer uitgebreid in de raad wordt behandeld.
GVB kan instemmen met het raadsbesluit en vraagt ook of een meer uitgebreide begroting nog aan
de raad wordt voorgelegd.
Vz
verduidelijkt dat meerdere raden in de regio zich hebben beklaagd dat de samenwerking
vooral een aangelegenheid was van collegeleden en de regio Noordoost Brabant en dat
raadsleden meer meegenomen zouden moeten worden in de ontwikkeling. Er vindt weliswaar
enkel besluitvorming plaats in de afzonderlijke gemeenteraden.
GVB reageert dat de klankbordgroep al langer bestaat en in de strategische agenda is de
klankbordgroep bekrachtigd. Mevrouw Van Eert, was lid van de klankbordgroep op
persoonlijke titel. Indien raadsleden van Boekel lid willen worden van de klankbordgroep is het
wenselijk om dit in de raad te bespreken.
Vz
antwoordt dat de colleges veel ambities hebben, terwijl er beperkt budget is. De
gemeentesecretaris heeft de ambtenaren nodig om de eigen gemeenteambities te
bewerkstelligen. De griffiers is ook gevraagd om de gemeenteraden bij elkaar te brengen. Dit
gebeurt inmiddels via een gemeenschappelijk platform.
CDA benadrukt dat zij graag een meer uitgebreide begroting had ontvangen.
Vz
antwoordt dat de diverse wethouders hun verantwoordelijkheid hierin nemen en bovendien
moet de raad niet willen weten waar elke euro aan wordt uitgegeven. De middelen worden
goed besteed, maar de gelden worden niet besteed aan corona.
CDA prijst het enthousiasme van de burgemeester en zij heeft er vertrouwen dat de middelen goed
zijn besteed. Desalniettemin ziet zij graag in het najaar een meer uitgebreide begroting
tegemoet om ook voor het komend jaar gerust gesteld te zijn.
GVB was aanvankelijk ook kritisch, maar zij ondersteunt de woorden van de burgemeester en zij
heeft alle lof voor de manier waarop wordt samen gewerkt.
DOP refereert aan de regionale bijeenkomst waar geen uitleg werd gegeven aan de besteding van
die ene euro.
Wethouder Willems legt uit dat die ene euro wordt besteed aan, Noordoost Brabant Werkt”, een
platform van gemeenten, bedrijven en partners om de problemen op de arbeidsmarkt op te
lossen. De uitleg van de besteding van deze ene euro is terug te vinden op pagina 14.
De raad gaat unaniem, zonder hoofdelijke stemming, akkoord conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
26a. Motie vreemd aan de orde van de dag.

CDA dient een motie in vreemd aan de orde van de dag en zij leest deze voor:

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: Livestream raadsvergaderingen
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 25 juni 2020
Constateert dat
-

Er op steeds grotere schaal gebruik wordt gemaakt van live streaming van raads- en
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-

commissievergaderingen waardoor inwoners debatten van de raad kunnen volgen;
In de huidige maatschappij mensen steeds meer zijn ingesteld op online en beeld &
geluid vanuit de eigen omgeving willen kunnen ontvangen;
De COVID-19 crisis en daaraan gerelateerde beperkte fysieke toegang het
voorgaande punt heeft benadrukt en bovendien in een stroomversnelling heeft
geplaatst;
Raads- en commissievergaderingen de afgelopen periode niet door alle inwoners live
te volgen zijn geweest i.v.m. de ontvangstproblemen van BLOK;
Live streaming een goed instrument is om achteraf betrouwbare informatie terug te
vinden op een gedetailleerd niveau;
Gegevens door live streaming transparant en gemakkelijk toegankelijk zijn;
Transparantie een belangrijke voorwaarde is om een betrouwbare overheid te zijn;
De raad eraan wil bijdragen om inwoners actief te informeren;
Livestream meer bezoekers trekt dan wanneer vergaderingen alléén fysiek
toegankelijk zouden zijn.

Is van mening dat
-

Door live streaming politiek dichter bij de burger gebracht wordt;
Boekel niet moet achterblijven bij de inzet van moderne middelen om beeld en geluid
van raads- en commissieleden via het internet te verspreiden;
De webrichtlijnen van de overheid in acht genomen dienen te worden bij invoering
van live streaming.

roept het college op
3. Te onderzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn van het kwalitatief hoogwaardig
streamen van raads- en commissievergaderingen en deze voor iedereen bereikbaar
te maken
4. De kosten en mogelijkheden te specificeren en afzonderlijk in beeld te brengen (in
raad- en commissievergadering);
5. Als randvoorwaarde mee te nemen dat uiterlijk 1 januari 2021 gestart kan worden met
streaming van raads- en commissievergaderingen;
6. Hierover uiterlijk 1 oktober te rapporteren naar de raad.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fracties
CDA

Handtekening:

DOP

Handtekening:

VVD
GVB

reageert dat onlangs is gebleken dat de gemeente in staat is om digitaal vergaderen te
bewerkstelligen. Aan de problemen met uitzenden kan worden gewerkt. VVD ziet digitaal
vergaderen echter als een noodoplossing. Zij geeft de voorkeur aan live vergaderen.
vindt communicatie zeer belangrijk en het live streamen van vergaderingen zou onderdeel
kunnen zijn van het communicatiebeleid. GVB ziet het nut van live streamer, echter er is geen
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noodzaak op dit moment. Bovendien besteed zij de middelen en de mensen bij voorkeur aan
het herstel na de coronacrisis.
Vz
schorst de vergadering om 22.00 uur.
Vz
hervat de vergadering om 22.05 uur.
Vz
stelt voor eerst te onderzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn, alvorens over te gaan
om het streamen van de vergaderingen vanaf 1 januari 2021.
CDA kan zich vinden in het voortel om eerst enkel onderzoek te doen.
VVD kan zich hierbij aansluiten en zij gaat akkoord met de aangepaste motie.
GVB stemt eveneens in met de aangepaste motie.
Vz
concludeert dat de raad unaniem instemt met de aangepaste motie.
De raad gaat unaniem, zonder hoofdelijke stemming, akkoord met de aangepast motie.
27. Raadsvoorstel inzake onderzoek geloofsbrief en toelating tot de raad van M.G.W.
Kanters.
Vz
wijst de raadsleden mevrouw Dijcks, de heer De Wit en de heer Gruijters aan als leden van de
onderzoekscommissie om de geloofsbrieven te onderzoeken. De vz schorst de vergadering
om 22.10 uur.
De vz hervat de vergadering om 22.20 uur.
Mevr. Dijcks deelt mede dat de onderzoekscommissie tot de conclusie is gekomen dat de heer
M.G.W. Kanters voldoet aan de vereisten en de commissie adviseert de raad om de heer
Kanters te laten tot de raad.
De vz concludeert dat alle fracties in kunnen stemmen met het advies van de onderzoekscommissie.
De raad gaat unaniem, zonder hoofdelijke stemming, akkoord met het voorstel van de
voorzitter van de raad.
28. Afscheid van de heer M. Kanters.
De vz deelt mede dat de heer Kanters vanaf 2014 als burgerlid namens de DOP commissielid was
van de commissie Grondgebiedzaken. Vanaf 2018 was de heer Kanters gemeenteraadslid en
hij nog steeds commissielid van dezelfde commissie. Deze commissie heette echter nu
Wonen en Werken. In de eerste periode was DOP onderdeel van de coalitie. Vanaf 2018 zat
DOP in de oppositie, maar de heer Kanters kende ook hier zijn rol. De heer Kanters had veel
kennis van dossier De Elzen en hij deel aan de werkgroep regionale energie strategie.
Eveneens een grote bijdrage geleverd aan het Omgevingsplan.
De heer Kanters is een sportman, heeft zich ingezet om geld in te zamelen voor de Stichting
Never stop running. Helaas om gezondheidsredenen moet hij stoppen, maar gelukkig
opvolging van zijn zoon. De heer Kanters is ook leefstijlcoach en de vz vindt het
bewonderenswaardig dat de heer Kanters de omstandigheden positief weet om te zetten. Hij
bedankt de heer Kanters voor zijn bijdrage.
De heer Kanters bedankt de vz voor zijn mooie woorden. Sinds de heer Kanters MS heeft, heeft hij
aangegeven dat hij er toe wil blijven doen. Hij is trots op Boekel en hij zal via Matt het
raadswerk blijven volgen. Hij geeft aan trots te zijn op Matt en Matt zal naar eer en geweten
zijn rol vervullen.
De heer Van Lanen is trots dat Matt raadslid wordt van de DOP, maar hij heeft ook verdriet dat Marcel
de raad verlaat.
Mevrouw Jansen vraagt iedereen te gaan staan en mee te doen om Marcel te bedanken voor zijn
bijdrage middels een dans.
De heer Van Lanen en mevrouw Jansen bedanken de heer Kanters voor zijn bijdrage.
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29. Beëdiging van de heer M.G.W. Kanters.
De heer Kanters legt de belofte af en hij is toegelaten als lid van de gemeenteraad van Boekel. De
heer Kanters bedankt zijn vader voor alle steun, warmte en ruimte die hij van hem heeft mogen
ervaren en hij bedankt de vz voor zijn mooie woorden.
30. Vaststelling notulen raadsvergadering 5 maart en 16 april 2020.
De notulen van zowel 5 maart als van 16 april 2020 worden conform concept worden vastgesteld.
31. Mededelingen en ingekomen stukken.
Wethouder Buijsse refereert aan de onlangs verstuurde memo 2020/29 inzake ontwerp gebiedsvisie
en geurverordening bestemmingsplan De Elzen. Deze plannen liggen vanaf heden ter inzage.
Na het verwerken van de zienswijze zal er een voorstel aan de raad worden voorgelegd.
Er is niemand met een vraag t.a.v. de ingekomen stukkenlijst.
32. Sluiting.
De vz sluit de vergadering om 22.45 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

Toezeggingen
Datum
1.
Raad 28-6-2018

2.

Raad 13-12-2018

3.

Raad 28-2-2019

4.

Raad 5-3-2020

Toezegging
Wethouder Willems zegt toe, 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 uit te zoeken hoeveel
veehouderijen in Boekel in overtreding zijn.
Wethouder Tielemans zegt toe de toetsing van de
grondaankopen, voor De Burgt, aan de risico en
beheersmaatregelen inzichtelijk te maken.
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Voortgang

