Advieslijst van de commissie Bewonerszaken d.d. 29 juni
2016 20.00 uur – 22.20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

De heer A.M.G.M. van de Ven (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
Mevrouw G.L.C.W. Vallee-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),
De heer Gruijters (CDA),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (BW),
De heer W.J. Manders (VVD),
Mevrouw L.A.M. 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. Raadsvoorstel inzake
conceptbegroting 2017
en concept jaarverslag
2015
Werkvoorzieningschap
Noordoost Brabant.
5. Raadsvoorstel inzake
begroting 2017 en
jaarrekening 2015
gemeenschappelijke
regeling Kleinschalig
Collectief Vervoer
Brabant Noordoost.
6. Raadsvoorstel inzake
jaarstukken 2015,
begroting 2017 en
beleidsvisie 2017-2021
GGD Hart voor Brabant.

Advies
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.

De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.
 Wethouder Willems zegt toe een memo inzake de gunning van het vervoer
aan de raad te doen toekomen.

De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.
 Wethouder Willems zegt toe de informatie van het onderzoek naar het
alcoholgebruik van jeugd jonger dan 18 jaar in horeca en (sport) kantines
aan de raad en commissie te doen toekomen.
 Wethouder Willems zegt toe de voortgang van de beleidsvisie 2017-2021
aan de raad en commissie te doen terug te koppelen.
7. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
begroting 2017 en
van Burgemeester en Wethouders.
jaarrekening 2015
Regionaal Bureau
Leerplicht en voortijdig
schoolverlaten Brabant
Noordoost.
8. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
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verlenging
Centrumregeling
Jeugdhulp Noordoost
Brabant.
9. Raadsvoorstel inzake
Centrumregeling Wmo
Brabant Noordoost-oost
2017.
10. Raadsvoorstel
inzake opvang,
huisvesting en integratie
vluchtelingen in Boekel.

11. Commissievoorstel
inzake opinienota
Toekomst uitvoering
Participatiewet en
WSW.

van Burgemeester en Wethouders.

De vz concludeert dat de commissie, zonder beraadslaging unaniem positief
adviseert naar de raad conform het voorstel van Burgemeester en
Wethouders.
Alle fracties hebben diverse vragen gesteld.
DOP roept het college op om te bewaken dat vluchtelingenwerk niet
overvraagd gaat worden.
VVD pleit ervoor om enkel de locatie De Run te ontwikkelen, omdat de
toestroom van vluchtelingen op dit moment minder wordt.
GBV pleit ervoor om statushouders zinvol te laten participeren in de
maatschappij en wellicht is een samenwerking met Agrifood Capital mogelijk.
CDA pleit ervoor dat instanties samen optrekken om de opvang, huisvesting
en integratie te bewerkstelligen. Zij vindt een loket, waar statushouders met
vragen terecht kunnen, onwenselijk, omdat zij het laagdrempelig wil houden.
BW pleit ervoor om niet alleen de positieve, maar ook de kritische kreten van
inwoners ter harte te nemen.
GVB vindt de titel van de opinienota misleidend, omdat het accent in de nota
op IBN ligt, terwijl de uitvoering van de participatiewet niet enkel geënt is
op de IBN. Zij is verontwaardigd dat de groep met een loonwaarde
tussen 15 en 30% wederom niet benoemd is in het voorstel. Zij ziet graag
dat de opinienota Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW een
breed perspectief laat zien, waarin integraliteit van de participatie is
opgenomen. Zij acht de notitie niet volledig.
DOP ondersteunt de woorden van GVB en bedankt de adviesraad voor de
opmerkingen.
CDA sluit zich ook aan bij de woorden van GVB een en bedankt eveneens de
adviesraad voor hun opmerkingen. Zij vraagt tevens aandacht voor de
statushouders die ook werk moeten vinden. Zij pleit voor het
samenwerken van instanties en gemeenten, maar wat gebeurt er als een
andere gemeente een andere keuze maakt.
VVD en BW sluiten zich aan bij de gemaakte opmerkingen.

12. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.
13. Vaststelling
De advieslijst wordt volgens concept vastgesteld.
advieslijst
Bewonerszaken 9 maart
2016.
14. Rondvraag.
Mevrouw Van den Broek vraagt of de aanwonenden van de Bernardstraat
betrokken kunnen worden in het verkeerstechnisch onderzoek van
de nieuwe onderwijshuisvesting. Deze burgers waren niet
uitgenodigd bij de informatieavond.
Wethouder Willems antwoordt dat deze aanwonenden in eerste instantie niet
waren uitgenodigd bij de informatieavond, maar zij zijn alsnog
uitgenodigd en zij zijn ook aanwezig geweest.
De heer Gruijters geeft aan dat er in de media veel aandacht is voor
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drugscriminaliteit en ook in Boekel schijnt veel drugs te worden
gebruikt en veel drugs te worden verhandeld. Is de wethouder
hiervan op de hoogte en gaat hij hier contact opnemen met de Drugs
Task Force Brabant Zeeland of met het centrum voor
criminaliteitspreventie en veiligheid.
Wethouder Willems antwoordt dat drugs gezien kan worden als een
onderwerp voor de commissie Bewonerszaken, maar hij vraagt de
heer Gruijters om de vraag aan de portefeuillehouder Veiligheid te
stellen, de heer Bos.
Mevrouw Van Eerst bekrachtigd het signaal van de heer Gruijters. Zij heeft
eerder aangegeven dat er aandacht is voor alcoholgebruik en niet
voor drugsgebruik.
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 informatie van
het onderzoek naar het alcoholgebruik van jeugd jonger dan 18
jaar in horeca en (sport) kantines aan de raad en commissie te
doen toekomen.
3. 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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Deze toezegging is per mail
van 13 september 2016
afgedaan.

