NOTULEN van de vergadering van de Raad van de gemeente
Boekel gehouden op
25 februari 2021 om 19.30 uur in 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),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (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),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
De heer M.G.W. Kanters (DOP),
De heer F.H.A. Koolen (VVD.
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:
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB).
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en hij heet iedereen van harte welkom. Mevrouw De Bruin is met
kennisgeving afwezig.
2. Vragenhalfuur.
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuur.
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 Regionale ontwikkelagenda opvang, ondersteuning en zorg voor
inwoners met een psychische kwetsbaarheid.
7. Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
8. Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant.
9. Raadsvoorstel inzake beleidskader 2021-2024 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig
schoolverlaten Brabant.
10. Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 GGD Hart voor Brabant.
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11. Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 Brabants Historisch
Informatiecentrum.

12. Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief
vervoer Brabant Noordoost.
13. Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 Omgevingsdienst Brabant Noord.
4. Spreekrecht voor burgers.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
5. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 11, de heer Rooijackers als eerste zijn stem uit mogen
brengen.
14. Raadsvoorstel inzake kaderbrief 2022 Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.
GVB stelt voor om conceptbesluit 2 te vervangen door de volgende zin:
Tegen het afschaffen van het poorttarief dat per 1 augustus 2018 is vastgesteld, dat geldt voor
A en B hout, gips, grond, puin, harde kunststoffen.
VVD gaat akkoord.
CDA stemt in met het voorstel.
DOP gaat eveneens akkoord. Zij vraagt zich af hoe de andere gemeenteraden in de regio hierin
staan.
Wethouder Tielemans reageert dat bij de stemming tijdens de regionale bijeenkomsten bleek dat veel
gemeenteraadsleden voorstander waren van het gratis inleveren van afval. Het bestuur heeft
daarom de vraag bij elke gemeente teruggelegd.
Vz
brengt het amendement in stemming en hij concludeert dat de gemeenteraad unaniem instemt
met het mondelinge amendement. Het amendement is met 14 stemmen voor aangenomen.
Vz
brengt het geamendeerde besluit in stemming en hij concludeert dat de gemeente unaniem
instemt.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, akkoord te gaan met het geamendeerde
raadsbesluit.
15. Vaststelling notulen raadsvergadering 11 november, 25 november en 10 december
2020.
De notulen van 11 en 25 november alsmede de notulen van 10 december 2020 worden, conform
concept, vastgesteld.
DOP vraagt naar de status van de openstaande toezeggingen.
Vz
verzoekt de portefeuillehouders de openstaande toezeggingen in maart af te handelen.
24. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er is niemand met een opmerking t.a.v. ingekomen stukkenlijst.
25. Sluiting.
De vz sluit de vergadering om 19.45 uur.
De notulen zijn aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel
gehouden op 30 maart 2021.
De griffier
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De voorzitter

M.R.P. Philipse
Toezeggingen
Datum
1.
Raad 28-6-2018

2.

Raad 13-12-2018

3.

Raad 28-2-2019

4.

Raad 5-3-2020

5.

Raad 11-11-2020

6.

Raad 11-11-2020

P.M.J.H. Bos

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.
Wethouder Tielemans zegt toe een memo aan de
raad te doen toekomen met een lijst van
innovatieve projecten op het gebied van
werkloosheid.
Burg zegt toe dat in de voorjaarsnota de
jeugdadviesraad wordt opgenomen.
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Voortgang

