GET'ÍEËNTE BOEKEL

NOTULEN van de vergadering van de Raad van de gemeente
Boekel gehouden op 10 november 2021 om 16.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.

Aanwezig:
Mevrouw C.J.M. van den Elsen (vz),
Mevrouw A.B.M. Beelaerts van Blokland, 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), aanwezig vanaf 16.40 uur
De heer T.T.P.J. Rooijackers (CDA),
De heer P.J.W. van Lankvelt (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 (cVB),
De heer J.M.M. van Lanen (DOP),
De heer M.G.W. Kanters (DOP),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer F.H.A. Koolen (WD).

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

1.

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en zij heet iedereen van harte welkom. Zij deelt mede dat de heer

Cornelissen is verlaat.

2.

Vaststellen van de agenda.

De agenda wordt conform concept vastgesteld

3.

Spreekrecht voor burgers.

De heer Van Sleeuwen maakt, namens de ZLïO, gebruik van het spreekrecht m.b.t. de OZB. Tussen
2011 en 2014 belaalde men gemiddeld voor een woning €103,- per €100.000,- WOZ waarde,
voor een gebruiker van een niet woning was de OZB €104,-. ln 2022 wordt dit €145,- voor een
woning en €228,- voor een gebruiker van een niet woning. Daarnaast betaalt een ondernemer
ook nog als eigenaar van de niet woning. De OZB is een vorm van vermogensbelasting. De
scheefgroei is echter zodanig dat in de loop der jaren een eigenaar van een niet woning 3,5
keer zoveel betaalt als een eigenaar van een woning. Tenruijl de taxatiewijze gelijk is gebleven
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niet parallel met de woonvraag/behoefte. Daarom een reële oproep aan het college, versnel de
ontwikkeling van de Burgt en de Biezen en heb oog voor nieuwe woonbehoeften van m.n. starters en
jongeren. Provincie Brabant roept op tot een ambitieus bouwprogramma. Voor bouwen in Boekel en
Venhorst mogen er dus binnen regionale ambities geen belemmeringen zijn.
Daarom leggen wij u de volgende vragen voor: bij welke bouwprojecten in Boekel en Venhorst liggen
er mogelijkheden om versnelde woningbouw te realiseren en welke kansen zijn er in deze plannen
voor betaalbare midden-huur en CPO-startersbouw? ( Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)

Leven
Verenigingen en vrijwilligers zijn bakermat van sociale verbinding en ruggengraat van onze
gemeenschappen. Daar moeten we zuinig op zijn. Juist dankzij deze cohesie hebben we afgelopen
jaren samen de Corona-impact doorstaan.
Een jaar geleden tijdens de begroting 2021 hebben we samen met de DOP gepleit en in een motie
het college opgeroepen te komen met een voorstel "voor het instellen van een duurzaamheidsfonds,
waarmee verenigingen in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit dit fonds voor het treffen
van duurzaamheidsmaatregelen en waarbij co-financiering vertrekpunt moet zijn". Tevens werd
opgeroepen om "vanaf 2021 nieuwe commerciële zonneweidenprojecten een bijdrage te laten doen
in dit duurzaamheidsfonds".
ln de raadsvergadering van 24 juníjl bij het agendapunt Duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda,
hebben we samen met de DOP opnieuw hieromtrent een amendement aangenomen mbt
duurzaamheidsfonds en jaarlijkse donatie van 10.000 in dit Duurzaamheidsfonds. Nu blijkt uit de
beantwoording op onze technische vragen, dat er nog geen enkel initiatief genomen is. Dat vinden wij
erg teleurstellend en roepen het college op hier zo snel mogelijk actie op te zetten, verenigingen te
informeren en beleid te maken mbt bijdragen zonneweiden aan het Duurzaamheidsfond ( en niet te
wachten totdat initiatieven al zijn gerealiseerd en de gemeente naast het net vist). Ook gemiste
kansen ( gedane zaken) nemen geen keer, dat moet dit college zich dan aanrekenen.

lnvesteringsfonds.
Afgelopen voorjaar is de werkgroep vervangingsinvesteringen ( met vertegenwoordiging vanuit alle
partijen) aan de slag gegaan om zich te oriënteren over mogelijkheden m.b.t maatschappelijk
vastgoed. Het CDA doet een oproep aan de werkgroep om dit jaar nog naast vervanging, tevens met
nieuw beleidsuitgangspunten te komen m.b.t. nieuwe investerings-initiatieven van verenigingen die
zich verder willen door-ontwikkelen.
Het CDA roept op tot vorming van een lnvesteringsfonds , waarmee verenigingen in staat kunnen
worden gesteld, initiatieven van vervanging/vernieuwing verder vorm en inhoud te geven. Het is
belangrijk de voortgang daarin niet af te remmen maar vrijwilligers en verenigingen juist bemoedigen
in reële initiatieven. Alleen door proactieve fondsvorming , kunnen op korte termijn initiatieven van
verenigingen daadwerkelijk worden opgepakt. ( er moet op tijd een financiële basis zijn).
Het CDA wil het college en de werkgroep hiermee graag helpen om meteen op korte termijn te komen
met een nieuw investeringsbeleid met haalbare financiële basiscondities.
Hoe kijken college en andere partijen hier tegen aan?

Ontwikkelingen buitengebied
Het buitengebied is op vele fronten in rap tempo in ontwikkeling en transitie.
De Energie- en Duurzaamheidsagenda brengen nieuwe initiatieven en vernieuwingen op gang,
stoppende boeren wensen herbestemming lege stallen en willen financieel economisch perspectief
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MOtie ingevolge artikel 33 van het Reglement

van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
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De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021

Constaterende dat
- Een werkgroep afgelopen voorjaar van start is gegaan, zich te oriënteren over
mogelijkheden en nieuw beleid t.a.v. toekomstige vervangingsinvesteringen van huidige
maatschappelijk vastgoed ;
- Op dit moment een duidelijk algemene beleidslijn t.a.v. vervangingsinvesteringen
maatschappelijk vastgoed nog ontbreekt;
- ln de begroting 2022 opnieuw financiële ruimte is voor nieuw beleid;

Ovenruegende dat
- Voor lnitiatieven van verenigingen die willen investeren in vernieuwing of
uitbreiding van hun accommodatie-voorzieningen, er op dit moment geen
beleidskader of financiële middelen zijn, waarmee zij aan de slag kunnen;
- Voorgaande kan leiden tot kwetsbare achteruitgang voor verenigingen, omdat
vernieuwende initiatieven onvoldoende kans krijgen;
- Proactieve fondsvorming een voorwaarde is om tijdig en alert initiatieven kansen
te kunnen geven;
- Op dit moment ook een duidelijke algemene beleidslijn t.a.v. vernieuwings- of
uitbreidingsinvesteringen maatschappelijk vastgoed nog ontbreekt

Roept het college op
- Binnen de begrotin g 2022 een bedrag van € 1 00.000 te voteren in een nieuw te vormen
nvesteringsfonds Maatschappelijk Vastgoed
- Samen met de werkgroep tevens financieel- en beleidskader te ontwikkelen voor
ondersteuning van verenigingen die uitbreiding of vernieuwing van hun vastgoedaccommodatie noodzakelijk of wenselijk achten;
I

;

en gaat over tot de orde van de dag
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Sprake is van diverse huisvestingsvraagstukken voor onze inwoners maar ook voor
bijvoorbeeld huisvesting arbeidsm igranten, statushouders, staanplaatsen
woonwagens,
Schaarste in ruimte en woningvoorraad vraagt om creatieve oplossingen zoals
mogelijkheden voor woningsplitsingen, kamerbewoning, kangoeroewoningen, en Tiny
houses.
Sprake is van diverse sociaal- maatschappelijke vraagstukken, diversiteit in financieel
d raag kracht en woonbehoeften zoa ls bijvoorbeeld één{weepersoonswo n ngen,
gezinswoningen, wonen met zorg- en begeleiding, zelfstandig mogelijk kunnen
wonen met toepassing van e-health en (zorg)domotica etc.
Er een stagnatie plaatsvindt t.a.v. de doorstroom van woningen die passend zijn voor
verschillende levensfases
i

Roept het college op om uiterlijk 2023 een beleidsvisie Volkshuisvesting aan de
gemeenteraad voor te leggen welke leidend is voor toekomstig woningbouwprogramma en
ruimtelijke beleid.
en qaat over tot de orde van de dag
lngediend door het lid/de leden:

Handtekening

Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel

Gemeenschapsbelang heeft - met steun van de hele raad- meermalen aangedrongen voor het
voortvarend oppakken van de bestemmingsplanprocedure plangebied de Biezen in Venhorst.
Ervaring rondom de Voskuilen leert dat hiervoor het plangebied geactiveerd moet worden in de
grondexploitatie. Daarom brengen we hierover een motie (2 exploitatie de Biezen) in.

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad van de gemeente Boekel

Onderwerp: in exploitatie nemen plangebied de Biezen

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021

Overwegende dat:
de gemeenteraad middels een motie in de vergadering van 24juni jl. het college heeft
opgeroepen voortvarend aan de slag te gaan met woningbouwplannen, waaronder
plangebied de Biezen in Venhorst.
hiervoor het plangebied geactiveerd moet worden in de grondexploitatie.
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transparanter en we vragen dan ook aan het College om via het bomenbeleidsplan te
waarborgen via welk instrument gemonitord wordt wat de compensatieplicht is en waar en
wanneer deze uitgevoerd wordt. Daarnaast vindt Gemeenschapsbelang dat burgers die
financieel bijdragen aan de compensatieplicht geïnformeerd dienen te worden over de
uitvoering. Graag uw reactie op deze behoefte.
Opvolging klachten openbare ruimte
Gemeenschapsbelang weet niet hoe het bij andere partijen is, maar op straat en tijdens
achterbanvergaderingen worden wij voortdurend aangesproken op de slechte staat van fietspaden en
losliggende stoeptegels met risico van valgevaar. Maar wat erger is; deze mensen zeggen
meermalen keurig hun klachten kenbaar te maken maar dat ze vervolgens niets horen, of als ze iets
horen zich niet geholpen voelen. En als er reparaties uitgevoerd worden na verloop van tijd het
probleem zich weer opnieuw aandient. Dit moet beter. Graag horen we van het Gollege wat ze
hieraan gaat doen.
Verkeersveiligheid en infrastructuur
Gemeenschapsbelang vindt bewegen belangrijk. Begaanbare wandelpaden en fietspaden nodigen uit
tot bewegen en ommetjes Tijdens Corona zijn veel mensen gaan fietsen en wandelen. Goed
onderhouden en veilige fiets- en wandelpaden zijn van groot belang voor alle verkeersdeelnemers en
met name voor mensen die minder mobiel zijn. Gemeenschapsbelang is blij dat er een mobiliteitsvisie
en verkeers- en vervoersplan wordt opgesteld. We kunnen het niet nalaten om wederom te
benadrukken voldoende kritische massa in de stuurgroep te waarborgen om te voorkomen dat "oude
plannen" als nieuwe wijn aan de raad worden voorgelegd. Ondertussen is de randweg een feit en
zien we welke impact dit heeft op met name buurtschappen Leurke, Mutshoek, de Aa en ook wijde
omgeving. Onlangs hebben we vanuit deze buurtschappen een duidelijke brief mogen ontvangen
ondersteund met ongeveer 100 handtekeningen. Daarnaast zijn we meermalen door inwoners
aangesproken over de verkeersonveiligheid en ook geluidsoverlast bij de verkeersoversteek
Erpseweg/ de Aa. Daarom brengen we de volgende motie (3) in
Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel

Onderwerp: Veilige fíets-wandelverbinding buurtschappen Leurke I de Aal Mutshoel</
Kiesbeemd en veilige fiets- wandeloversteekplaats de Aa/ Erpseweq
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021

Constaterende dat:
De buurtschappen Leurke, de Aa, Mutshoek, Kiesbeemd door de komst van de
Randweg van elkaar zijn afgesneden
De aanleg van de door de gemeenteraad vastgestelde verbindingsweg LeurkeMutshoek niet doorgaat,
De oversteekplaats de Aal Erpseweg onveilig is
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Gezondheid en welzijn
Volksgezondheid en welbevinden is voor ons maar ook voor veel burgers een van de belangrijkste
onderwerpen. Corona heeft dit nog eens bevestigd. Gemeenschapsbelang vindt dat de gemeente
zich maximaal moet inspannen zorg te dragen voor een goed leefklimaat, infectiebestrijding en
voorzieningen die bijdragen aan het waarborgen van goede volksgezondheid, vitaliteit en psychosociaal welbevinden voor iedereen. Binnen diverse programma's wordt hieraan invulling gegeven en
heeft Gemeenschapsbelang eerder hierover haar standpunten op het gebied van geur, leefklimaat en
zorg- en welzijnsvoorzieningen uitgedragen. Tot op heden is het de gemeente Boekel aardig gelukt
om binnen de begroting uitvoering te geven aan dit beleid en zijn er jaren waarbijwe zelfs over
houden ten gunste van de algemene reserve. Echter; we kunnen onze ogen niet sluiten voor de
toename van steeds complexer wordende sociaal- maatschappelijke vraagstukken. Preventie en tijdig
inspelen op signalen om complexe zorg te voorkomen, is wat ons betreft van groot belang. We kijken
dan ook uit naar de interactieve sessie op 30 november om hierbij stil te staan en wat dit betekent
voor nieuw aanvullend beleid. Deze is nu niet in de begroting opgenomen. Eerder hebben we
hierover afgesproken dat als het nodig is, hiervoor geld beschikbaar zal komen. Graag horen
we van ander partijen of deze toezegging wat hen betreft nog steeds geldt!
Duurzaamheid
Afgelopen maanden is in de gemeenteraad volop aandacht geweest voor de duurzaamheidsagenda,
energietransitie en warmtetransitie. Er liggen nog veel uitdagingen voor ons. Ook is door de raad
besloten een duurzaamheidsfonds op te richten voor wat ons betreft voor een beperkte doelgroep en
zonder kaders. Hierover zullen we dadelijk ook een motie indienen. Daarnaast zou het verstrekken
van een duurzaamheidslening ter facilitering ook een aanvullende stimuleringsmaatregel kunnen zijn
Hiervoor brengen we ook een motie in. Graag geef ik het woord om beide moties (4 en 5) in te
brengen.

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad van de gemeente Boekel

Onderwerp: Duurzaam heidsfonds

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021

Constaterende dat
tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2021 de gemeenteraad besloten heeft een
duurzaamheidsfonds in te stellen en hiervoor jaarlijks 10.000 euro te doneren.
de gemeenteraad verzuimd heeft kaders en voorwaarden mee te geven aangaande
de toekenning van deze middelen.

-

Ovenruegende dat

-

de raad het van belang acht binnen afzienbare tijd duidelijke kaders te stellen aan dit
duurzaamheidsfonds.

Roept het college op
Raadsvergadering 10 november 2021
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2.

Provincie, Rijk, BNG duurzaamheidsfonds
s://www.bn
over-on
en geldende weten regelgeving te betrekken.
Hierover uiterlijk 22 maart 2022 verslag te doen en advies uit te brengen aan de aan
de gemeenteraad

en gaat over tot de orde van de dag
lngediend door het lid/de leden

Gemeenschapsbelang Venhorst

-

Handtekening

Boekel

Fondsvorming
Ter voorbereiding op deze begrotingsbehandeling is ons opgevallen dat de fondsen groen voor rood,
bovenwijks en Kunst& cultuur de laatste jaren niet meer zijn aangevuld. Dit ondanks dat de
gemeenteraad heeft besloten dat deze fondsen aangevuld worden indien er ontwikkelingen zijn bij
particuliere projecten. Deze fondsen zijn wat ons betreft werkkapitaal om burgerinitiatieven,
kunstwerken die aansluiten bij de identiteit van onze gemeente zoals ontmantelen van de Kei in
Venhorst, en evenementen op het gebied van ontmoeten en begroeten mogelijk te maken. Wij vinden
het van belang dat dergelijk werkkapitaal beschikbaar blijft. Gemeenschapsbelang wil daarom de
volgende motie (6) rondom fondsvorming inbrengen.

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad van de gemeente Boekel

Onderwerp: fondsvorm ing
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 2021

Constaterende dat:
binnen de eigen grondbedrijfcomplexen geen fondsvorming wordt opgelegd.
dit wel geldt voor particuliere exploitaties/ anterieure overeenkomsten.
sinds 2013 de bedragen in de fondsen Groen voor Rood, Bovenwijks en Kunst- en
Cultuur niet meer zijn aangevuld, ondanks dat er particuliere exploitaties en
anterieure overeenkomsten zijn gesloten.

-

Overwegende dat:
deze fondsen ingezet kunnen worden om burgerinitiatieven te ondersteunen.
deze fondsen ingezet (kunnen) worden voor activiteiten ter ondersteuning van
ontmoeten en begroeten ,zoals bijvoorbeeld culturele activiteiten, het creëren van
plekken om te ontmoeten, de aankleding en versterking van het dorpsgezicht etc.
dorpskern Venhorst volgend jaar 90 jaar bestaat en in 2032100 iaar bestaat en om
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DOP roept het college op om te onderzoeken of een burgerbegroting interessant is voor Boekel.
Het is belangrijk om naar alle cijfers kritisch te kijken, de mogelijkheden en onmogelijkheden van
aanpassingen die voor DOP belangrijk zijn. Er gebeurt veel op het gebied van het sociaal domein,
ook veel waar we weinig invloed op hebben. Eén van deze ondenverpen is de jeugdzorg. We hebben
de afgelopen week in de krant kunnen lezen dat veel van het geld, dat door gemeenten wordt
ontvangen via het Rijk, niet gebruikt wordt voor de jeugdzorg en dat er bijv een fietspad wordt
aangelegd, teruuijl er veel mis is in de jeugdzorg, zoals wachtlijsten en tekort aan medewerkers. Ook
wordt in Boekel, het geld dat over is, overgeboekt naar de algemene reserves. Wij vragen de
wethouder met klem om al het mogelijke te bewerkstelligen, o.a. via de gemeenschappelijke
regelingen, alles op alles te zetten om het geld daadwerkelijk te besteden aan de jeugdzorg, zodat
wachtlijsten verminderen, de werkdruk verminderd wordt en extra aandacht voor één plan één
aanspreekpunt en meer hulpverleners. Ook blijven verschillende pm posten een grote zorg, zoals de
huishoudelijke zorg.
Daar waar we wel invloed op hebben, wordt veel goed werk verricht. Het afgelopen jaar was er o.a.
de samenwerking van veel verschillende partijen in de pionierscirkel. |n202012021 is er voor de
periode van 1 jaar een armoederegisseur ingehuurd. Zij was verantwoordelijk om voor Boekel wat
laagdrempelige projecten op te zetten en te ondersteunen rondom het signaleren van preventie van
armoede. Eén van de projecten die zij opgezet heeft, is de pionierscirkel. Een werkgroep die vanuit
verschillende disciplines, o.a. armoede en ervaringsdeskundige een samenwerking zijn aangegaan
om met vraagstukken die er leven rondom armoede, vroegsignalering en preventie aan de slag te
gaan. Betrokken partijen waren o.a. Nadine Huntink (armoederegisseur), Stichting Leergeld,
Dorpsteam, kledingzaak en ervaringsdeskundige, Vluchtelingenwerk en klantmanager Meierijstad,
Peelrand Wonen, schuldhulpmaatje, taalklas, ondenruijs, basisscholen. Al deze groepen zijn door haar
in contact gebracht en dat was als zeer positief ervaren. Daarom willen wij dit samenwerkingsverband
graag willen continueren en dat hier ook geld voor wordt vrijgemaakt. Zij dient hiervoor een motie in.

MOtie ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergaderingen

en

andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel

O ndenruerp : pion iersci rkel/a

rmoedereg isse u r

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november 202í

constaterende dat:

de pionierscirkel bij betrokkenen als zeer positief is ervaren;
door de pionierscirkel inzicht in de taken en rollen van de verschillende groeperingen
vergroot wordt, waardoor samenwerking en hulp voor inwoners duidelijker, sneller en
beter gaat;
overwegende dat
Raadsvergadering 10 november 2021
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voorkant, denk na wat een buurt wel en niet kan hebben. DOP zal hierop blijven hameren.

Slot
Graag willen het ons betoog afsluiten door terug te gaan naar het grote plaatje. Dit zijn de algemene
beschouwingen en we staan er financieel prima voor. We kunnen risico's opvangen en we kunnen
goed weerstand bieden tegen financiële tegenvallers. De algemene beschouwingen zouden eigenlijk
ook over De Burgt moeten gaan. Hoe gaat het met de Burgt. We hebben met onze fractie en
achterban gekeken naar mogelijke oplossingen om eens te kijken hoe we de burger op een andere
manier kunnen helpen. Misschien is het een idee om met het begrotingsoverschot aan de slag te
gaan, want het resultaat wat wij kunnen boeken na vele gesprekken is dat wij het begrotingsoverschot
willen gaan inzetten voor lastenverlichting. Als men gaat bekijken wat het jaar 2Q22 gaat betekenen
voor burgers dan is een begrotingsoverschot van bijna 3 ton niet op zijn plaats. DOP wil hiervoor een
amendement indienen.

Amendement

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

n

g 2022

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 10 november2021

Besluit het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:

1.

De programmabegroting 2022 vast te stellen met dien verstande dat het volledige
begrotingsoverschot van € 273.000 toekomt aan het incidenteelverlagen van de
afvalstoffenheffing 2022.

2.

De meerjarenraming 2023 Um 2025 vast te stellen; een richtinggevende koers van de
gemeente Boekel voor de komende jaren, die kan worden bijgesteld middels de
voorjaarsnota 2022.

Toelichting
De voorgestelde begroting heeft voor 2022 een begrotingsoverschot van € 273.000. Nu

inwoners te kampen hebben met de coronacrisis, stijgende energieprijzen, relatief sterke
inflatie en andere ontwikkelingen die de inwoners meer geld gaan kosten, wil de raad graag,
nu dat mogelijk is, een steentje bijdragen aan lastenverlichting voor alle huishoudens.

lngediend door de fracties

Handtekening

D.O.P,
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sector, Samen met een compact en gezond winkelcentrum wordt de inwoners van
onze gemeente de mogelijkheid geboden haar inkopen binnen onze gemeentegrenzen
te doen.

Mobiliteit is van groot belang in een steeds flexibeler wordende economie. Met de
randweg is in 2O2O/2021 een grote infrastructurele verbetering gerealiseerd, die echter ook voor de
nodige uitdagingen zorgt. Hoe kan deze randweg passend gemaakt worden in de mobiliteitsambitie
van onze gemeente? Een uitdaging, met het oog op de ontstane ontsluitingsproblematiek en waar
onlangs een begin mee is gemaakt met brede raadsteun voor de mobiliteitsvisie. Hoe kunnen we
Boekel bereikbaar houden middels de OV en zodoende ook onze studenten de mogelijkheid bieden
om elders te studeren? Een integrale benadering van complexe vraagstukken is wat de VVD betreft
de enige weg die ingeslagen kan worden.
Ook het klimaatbeleid vraagt onze aandacht. Ondertussen zijn met de RES, de Transitievisie warmte
en de duurzaamheidsagenda de stappen gezet die er voor moeten zorgen dat ook Boekel voldoet aan

de eisen die gesteld worden die voortkomen uit het Klimaatakkoord.
Realiteitszin, transparantie, betaalbaarheid en haalbaarheid zijn wat de VVD betreft hierin
speerpunten. Koppelkansen moeten waar mogelijk aangegrepen worden waarbij Boekelse
ondernemers waar mogelijk gefaciliteerd worden in de ontwikkeling van nieuwe energie toepassing
/oplossingen.
Maximaal lnzetten op zonne energie en isolatie zijn in de ogen van de VVD haalbare doelen in het
licht van het al eerder aangehaalde Klimaatakkoord.
ln West Europa, in Nederland en dus ook in Boekel staat de agrarisch ondernemer voor grote
uitdagingen. De (mogelijke) inkrimping van de veestapel, de stikstofproblematiek en de
voedselvoorziening zijn wat de betreft de VVD speerpunten die ook in Boekel de komende jaren hun
sporen gaan achterlaten. Het beleid op de Elzen, doorsamen met agrariërs en buurtbewonerste
overleggen, laat zien dat er oplossingen bestaan voor grote, complexe problemen. De VVD wil
agrariërs een blijvend perspectief bieden, voor een gezonde toekomst bij het agrarisch ondernemen.
Alleen dan wordt de leefbaarheid en de vitalisering van het buitengebied gewaarborgd. Door open
en eerlijk maar vooral constructief overleg met alle direct belanghebbenden en met een positieve blik
op de toekomst van de Boekelse gemeenschap in z'n geheel,
Op de weg naar 2030 is het van groot belang om vooral nu niet te kiezen voor symboolpolitiek of
betutteling van onze inwoners. Het is nu zaak om met de bekende Boekelse aanpak, waarin burgers

betrokken en medeverantwoordelijk zijn, de ontwikkeling van onze gemeente niet alleen ambitieus
maar ook met lef en respect ter hand te nemen. Op deze manier wil de VVD Boekel-Venhorst werken
aan een bestuurlijk vernieuwende en een gedeelde visie. Een visie die energie en daadkracht
u itstra a lt.
Voor nu een blik op de programma's zoals die ons voorliggen vanuit de begrotin g2022
Het ligt in de lijn der verwachtingen dat in de aanloop naar de gemeente raadsverkiezingen het
college geen nieuwe beleidszaken anders dan plannen gebaseerd op het coalitie akkoord ter hand
neemt. lmmers de nieuw te vormen coalitie zal haar eigen invulling willen geven aan het beleid voor
onze gemeente.
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Programma D. Onderwijs & Sport, cultuur en recreatie
ln dit programma beschrijft het college onder andere het volgende:
o Sport meer als middel in gaan zetten, bijvoorbeeld binnen het Sociaal Domein.
De VVD vindt dit een interessante stellingname, maar blijft gissen naar de werkelijke bedoeling
hiervan. Heeft het college het hier over kinderen of iedereen die om redenen aangewezen is op
voorzieningen uit het sociale domein? Hebben wij het hier over het betrekken bij de community of
bedoelt het college werkelijk iets anders?

Programma E. Sociaal domein
Er staan een aantal zaken bij programma E wat betreft GGZ en Jeugdzorg.
Tav uitbreidingvan de pilot begeleid wonen:wat is hiervan de status? Hoeveeljongeren die begeleid
wonen zijn er in onze gemeente. Ligt hier niet een relatie met GGZ en zo ja; hoe ziet die relatie er dan
u

it.

Verder ziet de VVD geen nieuwe punten die vragen oproepen bij de fractie.
ln zijn algemeenheid nog een vraag, dan wel een opmerking ter afsluiting van onze Algemene
Beschouwingen:
ln de programma's wordt verwezen naar de indicatoren die te lezen zijn in Bijlage J. Het woord
indicator duidt op monitoring en het hebben van een signaalfunctie op basis van vastgestelde
criteria. Als raad zien wij, vlgs de VVD, geen indicatoren terwijl dit een perfect middel is voor de
controlerende functie van de gemeenteraad. De vraag is dan ook op basis waarvan en voor wie
werken die indicatoren?
Geachte voorzitter, tot zover onze Algemene Beschouwingen 2022
Namens de VVD Fractie,
Ferenc Koolen
Vz schorst de vergadering om 17.20 uur
Vz hervat de vergadering om 17.35 uur.
De vz vat de ingebrachte moties en amendementen samen.

Nr

1

Motie investeringsfonds

2 Motie volkshuisvesting
Nr 3 Motie exploitatie de Biezen
Nr 4 Motie veilige fietsverbinding
Nr 5 Motie duurzaamheidsfonds
Nr 6 Motie onderzoek mogelijkheid duurzaamheidsleningen
Nr 7 Motie fondsvorming
Nr I Motie pioniercirkel, armoederegisseur
Nr

Nr

9 Amendement begrotingstekort
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CDA reageert dat GVB vuur ziet, dat er helemaal niet is. Het is juist bedoeld als aanmoediging.
GVB staat positief tegenover de motie van DOP inzake de Pionierscirkel, maar zij vraagt waarom dit
initiatief gestaakt is. Zij vraagt zich af in hoeverre een burgerbegroting aanvullend is aan hun
motie over fondsvorming. Zij reageert naar CDA dat bij vaststelling van de grondprijzen in 2016,
de grondexploitatie spannend was. Om de grondprijzen zuiver te houden, is besloten om geen
fondsen af te dragen. Bij de besluitvorming rondom de Randweg, was de verbindingsweg
tussen Mutshoek en Leurke het alternatief voor het fiets- en wandelverkeer. Deze
verbindingsweg komt er niet en bovendien wordt de impact nu meer inzichtelijk. Zij pleit ervoor
om met de juiste motivatie om de onderhandelingstafel te gaan met de provincie om te zorgen
voor een veilige fietsverbinding. T.a.v. het amendement inzake begrotingsoverschotten, hoort
GVB graag van het college wat de gevolgen zijn.
CDA heeft zich 6 jaar geleden hard gemaakt voor een fietsverbinding. Toen was ook duidelijk dat
deze situatie ging knellen. Wat is de heroverweging voor GVB om dit nu in te dienen.
GVB reageert dat juist de verbindingsweg zou komen als alternatief . Zij heeft nu een ander inzicht.
DOP ziet graag dat het investeringsfonds gekoppeld is aan de woonvisie en zij hoort graag een
reactie van het college. Zij heeft eveneens zorgen om de onveilige fietsverbinding bij het
Leurke, maar er zijn meerdere onveilige situaties voor fietsers en zij wil de veiligheid integraal
aanpakken. De situatie bij het Leurke is echter een speerpunt. Zij vraagt zich af of het bedrag
voor een duurzaamheidsfonds en duurzaamheidsleningen nog voldoende is, indien niet enkel
clubs hiervoor in aanmerking komen. Zij pleit nogmaals voor verlaging van de
afvalstoffenheffing, omdat het voor een burger niet van belang is of de hoogte van de heffing
regionaalgemiddeld is. Normaal gaat de 100% afvalstoffenheffing naar de afvalinzameling.
lndien we het begrotingsoverschot inzetten om de heffing éénmalig te verlagen (70%
afvalstoffenheffing en 30% begrotingsoverschot), kunnen de lasten voor burgers worden
verlaagd. 2Q22wordÍ voor veel burgers een financieel zwaarder jaar.
GVB geeft aan dat de uitvoering ingewikkeld kan zijn, want er is reeds een kwijtschelding voor
burgers aan de armoedegrens.
DOP benadrukt dat veeljeugd met problemen kampt en zij roept de wethouder op om te
onderzoeken of er meer geld ingezet kan worden om met name de wachtlijsten korter te maken.
T.a.v. de Pionierscirkel is het voor verenigingen van toegevoegde waarde om elkaar te
ontmoeten.
WD vindt dat de moties een sinterklaasgevoel oproepen. Van spek op de botten is geen sprake,
want het is slechts een overschot van € 375.000,-. WD is terughoudend t.a.v. de moties.
GVB pleit in haar moties om onderzoek, wat geen financiële consequenties heeft. Zijvraagtwaar
WD koudwatervrees voor heeft.
CDA geeft WD mee dat we de blik op de toekomst hebben. Men moet niet achteruit te kijken.
GVB vraagt de fracties of ze op ludieke wijze mee willen reizen naar Den Bosch.
CDA ziet liever dat de raad gezamenlijk een schrijven naar de Provincie stuurt. Het reizen met
openbaar vervoer naar Den Bosch is een drama.
GVB gelooft niet meer in de brieven. Het nodige is reeds verstuurd op papier. We moeten hier op een
andere manier aandacht voor vragen.
DOP het is hartstikke goed om op een andere manier aandacht te vragen voor hei OV. Zij reageert
naar WD dat de raad budgethouder is.

Vz schorst de vergadering om 18.30 uur.
Vz heropent de vergadering om 19.50 uur
Reactie college op algemene beschouwingen
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GVB reageert dat de burg niet heeft gereageerd op de oproep, in hun motie, om een raadsvoorstel
aan de raad voor te leggen aangaande de voonruaarden op welke wijze de middelen, welke
voortkomen uit de overeenkomst met ORR, worden ingezet. Bovendien is men in 2013
begonnen met sparen voor het heugelijke feit dat Venhorst bijna 90 jaar en 10 jaar later 100
jaar bestaat.
Burg reageert dat de raad geld kan reserveren voor het 90 c.q. 100 jarig bestaan van Venhorst.
GVB heeft juist een relatie gelegd met fondsvorming, omdat dit werkkapitaal betreft.
Burg geeft aan dat er door een werkgroep wordt gekeken om de burgers meer te betrekken bij de
politiek. De burgerbegroting loopt hier op vooruit.
graag
GVB
een reactie bij de opvolging van klachten.
Burg antwoordt dat er de laatste tijd meerdere systematieken naast elkaar zijn geweest en intern zal
worden bekeken of dit verbeterd kan worden.
Wethouder Tielemans
Reactie op motie 1 inzake investeringsfonds
De wethouder reageert dat het college geen voorstander is van het creëren van potjes. A.s. maandag
vindt er een overleg plaats van de werkgroep herinvestering en uitbreidingsinvesteringen sport. De
wethouder ziet graag dat de financiële consequenties, voortvloeiend uit de werkgroep, worden
meegenomen.

Reactie op motie 2 inzake volkshuisvesting
M.b.t. motie 2inzake volkshuisvesting geeft de wethouder aan dat het college een update wil hebben
van de woonvisie. De motie kan worden meegenomen, maar mogelijk is2O23 niet haalbaar. T.a.v.
motie 3 kan de wethouder de intentie om de Biezen op te nemen in de exploitatie ondersteunen, maar
het college wil eerst de visie opstellen en daarna pas het e.e.a. opnemen in de grex.
Reactie op motie 4 veilige fietsverbinding
Tijdens een onlangs gehouden gesprek gehad met de buurt en de Provincie, waarbij ook de ZLTO en
de bomenwerkgroep aanwezig was, is de oversteek bij de Erpseweg besproken. Een fietsersbrug is
echter nog een brug te ver, omdat deze investering nieuw beleid vraagt.
Wonen
De situatie is compleet anders als in 2018. Alle fracties zien graag dat er wordt gebouwd. ln het
verleden is besloten om De Voskuilen versnelling te geven, omdat de situatie toen geheel anders
WAS.

Werken
Op ruimtelijk gebied wordt het gebied Lage Raam voorbereid en Kraaijendonk is onderdeel van een
visie. De visie wordt vorm gegeven en mogelijk wordt er een totaalvisie gemaakt van De Biezen en
Kraaijendonk.
Groen
ln december zal een raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd, waarin alle genoemde aspecten
worden meegenomen. Afgelopen zaterdag zijn, in samenwerking met vrijwilligers, reeds 750 bomen
geplant. De afhandeling van klachten wordt onderdeel van een beheersysteem, waarin ook alle
technische gegevens worden beheerd.

Mobiliteit
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Er zal een raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd.
Laadpalen
ln de eerste raadsvergadering van 2022 zal er een voorstel aan de raad worden voorgelegd
Duurzaamheid
Er is een energiecafé waar burgers goede adviezen kunnen inwinnen.
Buitengebied
Er is een gebiedsregisseur voor De Elzen en één voor de rest van het buitengebied. Er hebben veel
keukentafelgesprekken plaats gevonden met agrariërs en burgers met initiatieven. Er zijn veel
pri nci peverzoeken n ged iend. Deze v erzoeken gaa n over fu nctiewijzig n gen.
De werkwijze die bij de Elzen is gehanteerd wordt erg gewaardeerd in de Provincie en inmiddels is
deze werkwijze op 9 andere locaties in Brabant uitgerold.
i

i

Ruimte voor ruimte deal
Er zullen 20 woningen worden bestemd in ruil voor 1 miljoen euro dat ten goede komt aan de kwaliteit
van het buitengebied. Op 22 december a.s. vindt er raadsvergadering onder geheimhouding plaats
inzake deze locaties.
LOG claim
Afgelopen zomer heeft de gemeente Boekel een brief verstuurd aan de Provincie, waarin Boekel de
Provincie in gebreke stelt. De Provincie heeft een ontvangstbevestiging verstuurd, maar sindsdien
heeft Boekel niets meer vernomen. Boekel is een juridische procedure gestart.
Zodra er nieuws is, wordt de raad op de hoogte gesteld.

CDA

reageert dat de raad op 9 junijl. een memo heeft ontvangen inzake de voortgang van de
ruimte voor ruimte. ln de memo staat dat op 19 februari 2021 de overeenkomst is
ondertekend, waarna de gemeente 3 jaar de tijd heeft. CDA vraagt wat er in de tussentijd is
gebeurd. Na de zomervakantie zou er meer informatie naar de raad worden verstuurd . Zij uit
haar zorgen over de voortgang.
Wethouder Buijsse reageert dat er zorgvuldig onderzoek wordt gedaan naar mogelijke locaties. Op 22
december a.s. zullen de locaties met de raad worden besproken. De planning ligt nog op
schema.
Economisch beleid
De wethouder geeft aan dat hij graag had gezien om tot meer economisch beleid te komen. Er zijn 2
bedrijventerreinen in ontwikkeling, nl. De Lage Raam en Kraaijendonk. Tevens is er gewerkt aan het
standplaatshoudersbeleid. ln Boekel is 2% werkloosheid en dit is erg weinig. Mogelijk is over 5 jaar
de situatie geheel anders en dan wil men problemen zoveel mogelijk voorkomen.
Werkgelegenheid
Van oorsprong is Boekel een agrarische gemeente, maar er is steeds meer verschuiving naar
industrie. Er zijn steeds meer forensen, die in Boekelwonen, maar elders werken.

GVB

stelt voor om m.b.t. motie 5 inzake het duurzaamheidsfonds, de termijn te wijzigen naar mei
2022.
Wethouder Buijsse kan zich vinden in een verschuiving naar 2Q22 en hij wil het graag integraal
houden.
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Yz

stelt voor om de datum eruit te halen.

GVB kan zich vinden in het voorstel.
DOP vraagt of Boekel geen armoederegisseur

meer nodig heeft.
Wethouder Willems reageert dat er invulling gegeven zal worden aan het preventieplan. Het college
wil aan de intentie voldoen, maar niet middels een armoederegisseur of pionierscirkel.
CDA verzoekt om een schorsing.

Vz schorst de vergadering om 21.20 uur
Vz hervat de vergadering om 21.50 uur.
ou_t heeft de volgende wijzigingen doorgevoerd:
Bij motie 2 is de datum in de oproep venruijderd
Bij motie 3 roept GVB het college op om een gebiedsvisie op te stellen in 2022 en in 2023 dit
gebied in de grondexploitatie te activeren.
Bij motie 4 is de formulering van de zin "waarbij een fietsbrug de voorkeur heeft" gewijzigd in
"waarbij een fietsbrug als optie onderzocht wordt"
Bij motie 5 is de datum in de oproep gewijzigd naar uiterlijk mei 2022 en een punt "e"
toegevoegd waarin het college gevraagd wordt nieuwe commerciële zonneweiden projecten
een bijdrage te laten doen in het duurzaamheidsfonds.
Bij motie 6 is in de oproep de termijn van de verslaglegging en advisering aan de raad t.a.v.
duurzaamheidsleningen aangepast naar mei 2022.
GVB trekt motie 7 in.
DOP heeft in overleg met de wethouder motie 8 aangepast in de volgende tekst: "zo snel mogelijk
met een voorstel naar de raad te komen om het werk van de pionierscirkel/armoederegisseur,
zoals in 2021 , te continueren." Het amendement wordt ongewijzigd ingediend.
Yz
brengt het amendement in stemming en zij concludeert dat DOP tegen stemt en CDA, WD en
GVB stemmen voor.
Vz
brengt motie 2 in stemming en zij concludeert dat de raad unaniem akkoord gaat.
Vz
brengt motie 3 in stemming en zij concludeert dat de raad unaniem akkoord gaat.
Yz
brengt motie 4 in stemming en zij concludeert dat de raad unaniem akkoord gaat.
Yz
brengt motie 5 in stemming en zij concludeert dat de raad unaniem akkoord gaat.
Yz
brengt motie 6 in stemming en zij concludeert dat de raad unaniem akkoord gaat.
geeft aan dat motie 7 is ingetrokken.
Yz
GVB reageert t.a.v. de intrekking van motie 7 dat de inhoud bij andere terreinen wordt meegenomen.
Yz
brengt motie 8 in stemming en zij concludeert dat DOP voor stemt, CDA voor stemt, WD tegen
stemt en GVB voor stemt. De motie is met 14 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.
Vz
brengt het raadsbesluit in stemming en zij concludeert dat de raad unaniem akkoord gaat.

7.

Sluiting

De vz sluit de vergaderin g om 22.10 uur
De notulen zijn aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel
gehouden op 12mei2022.
De

De voorzitter

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland
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