NOTULEN van de vergadering van de Raad van de gemeente
Boekel gehouden op
19 november 2019 om 19.45 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis.
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 T.T.P.J. Rooijackers (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 M. Kanters (DOP),
De heer J.M.M. van Lanen (DOP).
Mevrouw G.L.C.W. Jansen (DOP),
Mevrouw N. Dijcks-Mijland (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:
De heer M.J.C.G. Cornelissen (CDA),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (GVB).
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en hij heet iedereen van harte welkom. De heren Cornelissen en
Van Lankvelt en mevrouw De Bruin zijn verhinderd.
2. Vaststellen van de agenda.
DOP geeft aan dat zij een motie “Vreemd aan de orde van de dag” willen indienen.
Vz
agendeert de motie, met instemming van de raad, als agendapunt 6a.
3. Spreekrecht voor burgers.
Er is niemand die gebruik wenst te maken van het spreekrecht.
4. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 8 te weten mevrouw Van Eert als eerste haar stem uit
mogen brengen.
5. In te dienen motie bij de VNG over het Klimaatakkoord.
DOP geeft aan dat het hen bevreemdt dat het college hard gaat rennen nu de VVD de motie indient
en zij vraagt zich af of het college ook hard was gaan rennen, indien DOP de motie in had
gediend. Nederland loop reeds achter met haar klimaatdoelstellingen en zij kan dan ook niet
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instemmen met de motie, omdat de motie afbreuk doet aan de landelijke klimaatdoelstellingen.
Er ligt reeds een klimaatakkoord waar DOP zich in kan vinden en zij kan dan ook niet
instemmen met de motie.
GVB benadrukt dat zij voorstander zijn van het klimaatakkoord, maar er zijn teveel onzekerheden
voor de burgers, waardoor zij kunnen instemmen met de motie.
VVD heeft de motie ingediend, omdat de voorwaarden beter geborgd moeten worden.
CDA is voorstander van het klimaatakkoord en zij is tevreden met de afgeslankte motie die Boekel
als signaal afgeeft naar de VNG.
Vz
concludeert dat VVD, GVB en CDA kunnen instemmen met de motie en dat DOP tegen stemt.
De raad gaat, zonder hoofdelijke stemming, akkoord met de motie, waarbij de leden Van
Lanen, Jansen en Kanters worden geacht tegen te hebben gestemd.
6. Raadsvoorstel inzake toetreding ODBN tot de werkgeversvereniging voor
samenwerkende gemeentelijke organisaties i.v.m. de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren.
GVB gaat ervan uit dat de OR van de ODBN is meegenomen in het proces.
Vz
geeft aan dat ambtenaren gebruik maken van de CAR UWO van de VNG vanaf 1 januari
2020. Deze regeling geldt echter niet voor werknemers van gemeenschappelijke regelingen.
GVB geeft aan dat er bij normalisering ook wordt gekeken naar het functiegebouw en functieweging
en zij is benieuwd of dit tot aanpassingen heeft geleid.
CDA gaat akkoord met het besluit.
DOP kan instemmen met het besluit.
VVD gaat eveneens akkoord met het besluit.
Wethouder Buijsse antwoordt dat er op korte termijn niet naar het functiegebouw gekeken zal worden.
Het Georganiseerd Overleg is meegenomen in het proces.
6a.
Motie Vreemd aan de orde van de dag.
DOP dient een motie 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: bomenkap De Biezen.

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 19 november 2019
Overwegende
-

dat het college een nieuw besluit heeft genomen op het bezwaar van de Stichting
Bomen Boekel tegen het verlenen van een kapvergunning voor een aantal bomen aan
De Biezen;
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-

dat het college de raad in oktober 2018 al mededeelde dat zij gestart was met het
opstellen van een overlastbeleid door bomen;
dat het overlastbeleid kan voorkomen dat er ad hoc besluiten worden genomen
waarover anders zou zijn besloten als er deugdelijk bomen-overlastbeleid aan ten
grondslag lag;
dat het alleen al daarom verstandig is eerst het bomen-overlast beleid af te ronden;
dat we nu in een tijd leven waarin we met nog meer zorg naar de natuur moeten kijken;
dat toch ook in de gemeente Boekel zorg voor de natuur hoog op de agenda staat;

roept het college op
de kapvergunning voor de bomen aan De Biezen in te trekken
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend namens de fractie
D.O.P.

CDA

GVB

VVD
DOP
Vz

Handtekening:

reageert dat de bewoners van De Biezen al jaren geen ramen open kunnen zetten, vanwege
de overlast van de bomen en zij is dan ook verheugd dat het college het probleem gaat
aanpakken. Zij vindt dat we spaarzaam moeten omgaan met bomen, maar zij kan zich vinden
in de kap van de bomen, omdat er een herplantplicht is. Zij verzoekt DOP aan de bewoners uit
te leggen waarom de bomen niet gekapt moeten worden. Zij kan niet instemmen met de
motie.
bevestigt dat het proces al jaren loopt en zij complimenteert de wethouder, die samen met de
buurtbewoners en Stichting, heeft geprobeerd te komen tot een oplossing en draagvlak. 2
Specialisten hebben onafhankelijk van elkaar hetzelfde advies uitgebracht om te kappen. Zij
gaat niet akkoord met de motie.
gaat eveneens niet akkoord met de motie. De bewoners verdienen het dat de overlast stopt
en bovendien is er een herplantplicht.
reageert dat de overlast van de bewoners genuanceerd moet worden, maar het is een verschil
van mening. Zij betreurt het dat hun motie niet wordt ondersteund.
concludeert dat CDA, VVD en GVB tegen de motie stemmen en DOP stemt voor. Daarmee is
de motie verworpen met 9 stemmen tegen en 3 stemmen voor.

7. Sluiting
De vz sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed om 20.00 uur.
De notulen zijn aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel
gehouden op 5 maart 2020.
De griffier
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De voorzitter

M.R.P. Philipse
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P.M.J.H. Bos

