Advieslijst van de commissie Bewonerszaken d.d. 7 februari 2018
20.35 uur – 21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

De heer J.M. van Duijnhoven (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
Mevrouw J.G.M. Franssen-van Berkel (DOP),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
Mevrouw A.J.P.M. Van Eert-van de Ven (GVB),
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
Mevrouw C.T.J.J. Aarden (CDA),
De heer W.J. Manders (VVD).

Tevens aanwezig: De heer H.A.J. Willems (wethouder Bewonerszaken)
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste)
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling
agenda
3. Spreekrecht
voor burgers
4. Stand van
zaken Kindpark
Boekel.

Advies
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
Wethouder Willems refereert aan memo 2018/06 waarin de laatste ontwikkelingen
staan weergegeven.

CDA vraagt welke kosten er nog bijkomen.
Wethouder Willems antwoordt dat o.a. de kosten van de infrastructuur er nog bij
zullen komen. Deze kosten hangen echter van een aantal factoren af, zoals
schooltijden, die op dit moment nog niet bekend zijn. Voorlopig is de hoogte van
deze kosten nog niet bekend. Na de meivakantie wil de wethouder een
informatiebijeenkomst plannen om de laatste stand van zaken mede te delen aan de
raads- en burgerleden.
DOP schrikt van de snel oplopende kosten. De geraamde kosten zijn gestegen met
een 1 miljoen euro binnen 6 maanden. Zij vraagt ook of gebruik gemaakt kan
worden van subsidie voor verduurzaming bij scholen.
Wethouder Willems reageert dat de belanghebbenden op de hoogte zijn van de
subsidie.
GVB vraagt of dekkingsmogelijkheden onderzocht worden uit bijvoorbeeld het
accommodatiebeleid.
Wethouder Willems reageert dat er een informatieavond is geweest over
maatschappelijk vastgoed. Verder wordt nog onderzocht wat de bijdrage van
verenigingen kan zijn en er komt geld door de verkoop van de schoolwoningen.
GVB vindt het goed dat de gemeente wil investeren in duurzaamheid, maar zij
vraagt zich af wat de school er zelf aan wil doen.
VVD vraagt naar een ruwe inschatting van de kosten van de infrastructuur.
Wethouder Willems reageert dat op dit moment geen schatting kan worden gedaan.
Bovendien zijn de eventuele subsidie niet bekend.
5. Raadsvoorstel De commissie adviseert unaniem naar de raad conform het voorstel van
tot vaststelling van Burgemeester en Wethouders.
de Verordening
Adviesraad
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Sociaal Domein
2018.
6. Mededelingen,
ingekomen
stukken en
memo’s.

7. Vaststelling
advieslijst
vergadering 6
december 2017
8. Rondvraag.

DOP refereert aan memo 2018/2 inzake het cliëntervaringsonderzoek en zij vraagt
wat er gedaan wordt met de klachten en zij vraagt hoe het verschil wordt verklaard
tussen de ervaring van de jeugd en de ouders.
Wethouder Willems antwoordt dat klachten altijd serieus moeten worden genomen.
De wachttijden zijn een zorgpunt, maar tijdens de wachttijd wordt aandacht besteed
de aanvragers, zodat zaken niet escaleren.
GVB vult aan dat zij constateert dat mensen “enquetemoe” zijn. Zij vraagt bij welke
type zorg de wachttijd stagneert.
Wethouder Willems reageert dat de typezorg bekend wordt bij het monitoren.
CDA vraagt n.a.v. de memo inzake jaarrapportages jeugdhulp waarin staat dat door
het communicatiesysteem het plan van 1 gezin-1 plan-1 regisseur de doelstelling
niet gehaald is. Zij vraagt wanneer het communicatiesysteem wel goed functioneert.
Zij vraagt of een financiële uiteenzetting gegeven kan worden in de commissie.
Wethouder Willems reageert dat door de digitalisering van o.a. de aanvragen,
diverse zaken steeds inzichtelijker worden.
De advieslijst wordt conform concept vastgesteld.

Er is niemand met een vraag.

Toezeggingen
1. Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 29 juni 2016
m.b.t. raadsvoorstel inzake jaarstukken 2015, begroting 2017 en
beleidsvisie 2017-2021 GGD Hart voor Brabant, wanneer de GGD
aan bod komt in een thema informatieavond, de presentatie meer
af te stemmen op Boekelse gegevens.
2. Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 29 juni 2016
m.b.t. raadsvoorstel inzake jaarstukken 2015, begroting 2017 en
beleidsvisie 2017-2021 GGD Hart voor Brabant, de voortgang van
de beleidsvisie 2017-2021 aan de raad en commissie te doen
toekomen.
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De GGD heeft een
presentatie gegeven in de
thema informatieavond van
19 september 2017.

