Advieslijst van de commissie Bestuur en Leven d.d. 5 oktober 2021
19.30 uur – 21.05 uur.
Aanwezig:

Mevrouw M.A.T. van den Broek (voorzitter),
Mevrouw A.B.M. Beelaerts van Blokland (griffier),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
Mevrouw G.W.M. van Mensvoort (CDA),
De heer R.M. Gruijters (CDA),
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. Kanters (DOP),
De heer F.H.A. Koolen (VVD),
De heer T.G.G. Tielemans (VVD).

Tevens aanwezig: Mevrouw C.J.M. van den Elsen (burgemeester),
De heer H.A.J. Willems (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste).
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor
burgers
4. Vooruitblik op
onderwerpen die gaan
spelen binnen
portefeuillehouders Regio
Brabant Noordoost en
stukje terugkoppeling van
bijeenkomsten die
hebben plaatsgevonden.

De vz heet iedereen van harte welkom.
Er is niemand die gebruik wil maken van het spreekrecht.
Burg deelt mede dat er op 23 september jl. een regiodag heeft
plaatsgevonden van de Regio Noord Oost Brabant, waarbij de diverse
portefeuillehoudersoverleggen uit elkaar gingen en in het overleg is stil
gestaan bij een regionaal ecosysteem. Er wordt gekeken hoe de
bestuurlijke samenwerking kan worden verbeterd en medio oktober wordt
het rapport in de regio besproken en daarna zal het rapport worden
gecommuniceerd naar de gemeenteraden. Er heeft ook een overleg van
burgemeesters plaatsgevonden over de handhaving van o.a. het
coronatoegangsbewijs en er heeft voor het eerst een
portefeuillehoudersoverleg financiën plaatsgevonden in de regio. Hier is
o.a. de wens uitgesproken om richting de Gemeenschappelijke Regelingen
gezamenlijk op te trekken en er wordt een voorstel voorbereid in de regio
om gezamenlijk een kader te stellen.
Tenslotte hebben er verschillende bijeenkomsten met de
burgemeesterskring plaats gevonden, waar de grote toestroom van
asielzoekers onderwerp was. Vanuit de provincie wordt er een beroep
gedaan op de gemeenten. Boekel doet haar best om haar taakstelling voor
dit jaar te halen.
GVB vraagt of de taakstelling inclusief de achterstand behelst.
Burg. Bevestigt dat de taakstelling inclusief de achterstand is. De
achterstand van 2020 is reeds ingehaald en er zijn reeds gesprekken
gevoerd met Peelrand Wonen voor de huisvesting.
Wethouder Willems deelt mede dat bij de Wmo een evaluatie van de
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Centrumregeling in voorbereiding is door een onderzoeksbureau waarbij
een opdracht en responstijd is aangegeven.
Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling en verbetering van de Wmo
monitor. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe monitor kosten met zich mee
brengt. In het 1e kwartaal van 2022 wil men de monitor bespreken.
Het cliëntervaringsonderzoek wil men in 2021 voortzetten in oude stijl. Het
voornemen is om het onderzoek in de nieuwe stijl meteen een
terugkoppeling te vragen, waarbij real time de ervaringen worden
gemeten.
Voor de jeugdzorg wordt een nieuw contract afgesloten met
Jeugdbescherming Brabant m.b.t. de spoedeisende zorg. Er is een plan
van aanpak opgesteld om de gespecialiseerde GGZ wachtlijst op te lossen
en sinds corona is er een groeiende vraag naar hulp.
Het basispakket van de GGD wordt geactualiseerd. De actualisatie zal in
de begroting van 2023 worden verwerkt, omdat een begroting een
mogelijkheid biedt om zienswijzen in te dienen.
Binnen de GGD wordt een lijst van innovatieve projecten beoordeeld.
De begroting 2022 en het jaarverslag 2020 van het Werkvoorzieningschap
zijn vastgesteld alsmede een dividenduitkering van €43.000,-.

5. Informatie m.b.t.
financiële gevolgen
corona-pandemie.
6. Raadsvoorstel inzake
compensatie corona
maatschappelijke
verenigingen Q2 2021.

7. Raadsvoorstel inzake
bestemming locatie ’t
Stappertje.
8. Raadsvoorstel inzake
wijziging van de
Algemene Plaatselijke
Verordening 2021.
9. Raadsvoorstel inzake
meerjarenbeleid

DOP vraagt in het onderzoek en de cliënt en ervaringsgegevens te
verbinden zijn met elkaar.
Wethouder Willems reageert dat een monitor cijfers en aantallen verwerkt.
Er wordt onderzocht of de clientervaringen meegenomen kunnen worden.
DOP vraagt of mensen reeds ter plekke worden gevraagd bij het
cliëntervaringsonderzoek.
Wethouder Willems antwoordt dat cliënten niet reeds naar hun ervaring
wordt gevraagd in het gesprek met de zorgverlener.
Burg deelt mede dat corona beperkte financiële consequenties heeft voor
Boekel. In de jaarrekening staat een heldere weergave van 2021. Zij stelt
voor om dit agendapunt niet meer te agenderen in de commissie.
DOP refereert aan een brief van KBO Brabant waarin staat dat gemeenten
onlangs een coronasteunpakket vanuit het Rijk hebben ontvangen. Zij
vraagt of Boekel dit heeft ontvangen.
GVB pleit voor harmonisatie van sport en niet sportverenigingen.
DOP, VVD en CDA sluiten zich aan bij het voorstel van GVB om
harmonisatie van sport en niet sportverenigingen in het college te
bespreken.
• Wethouder Willems zegt toe uit te zoeken of er vanuit het Rijk een
coronasteunpakket aan gemeenten beschikbaar is gesteld. Indien
Boekel dit niet heeft ontvangen, wordt onderzocht waarom Boekel dit
niet heeft ontvangen.
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.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad, maar zij wacht de
toezegging voor de raad nog af van de wethouder.
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bibliotheek De Lage
Beemden 2022-2025 en
subsidie 2022.
10. Raadsvoorstel inzake
wijziging
gemeenschappelijke
regeling en begroting
GGD Hart voor Brabant.
11. Raadsvoorstel inzake
tussentijdse wijziging van
de Legesverordening
2021.
12. Raadsvoorstel inzake
aanwijzing
vertegenwoordigers in
diverse
samenwerkingsverbande
n.
13. Raadsvoorstel inzake
vervanging vrachtwagen
buitendienst.
14. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.
15 Vaststelling advieslijst
commissie Bestuur en
Leven 10 juni 2021.

16. Rondvraag

• Wethouder Willems zegt toe op hoofdlijnen inzichtelijk te maken welk
bedrag voor welk project wordt ingezet.
De commissie heeft diverse vragen gesteld.
• Wethouder Willems zegt toe de vraag door te leiden naar de GGD of er
geld bespaard had kunnen worden m.b.t. de priklocaties i.v.m. personeel
dat geen werk had, maar toch uitbetaald werd.
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.
• De burg zegt toe uit te zoeken of aanwijzing op functie kan worden gezet
i.p.v. op naam.
De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.
• De burg. Zegt toe uit te zoeken of lease is overwogen i.p.v. koop, i.v.m.
duurzaamheid.
Er zijn geen mededelingen
De advieslijst wordt, inclusief de ingediende wijzigingen, vastgesteld.
DOP vraagt naar de voortgang van toezegging 3, 4 en 5.
Wethouder Willems reageert dat m.b.t. toezegging 3 Boekel voortaan de
naam cliëntondersteuner gebruikt en hij zal schriftelijk antwoord geven
m.b.t. het aantal participatieverklaringen.
De burgemeester antwoordt m.b.t. toezegging 4 dat bouwvergunningen van
1970 t/m 2008 gescand zijn en digitaal beschikbaar zijn via Join.
Vergunningen van 1970 t/m 1995 zijn reeds overgebracht naar het BHIC.
BHIC heeft aangegeven dat zij zich primair richt op volwassenen, maar zij
houden zich ook bezig met het aantrekkelijk maken voor de jeugd middels
familiewapens, familiegeschiedenis en een chatfunctie.
Burg antwoordt m.b.t. toezegging 5 dat er afspraken zijn gemaakt n.a.v. de
accountsverklaring m.b.t. het borgen van de rechtmatigheid. Boekel zou
onrechtmatig hebben gehandeld middels het verlengen van een ICT pilot.
Boekel heeft hier echter voor gekozen, omdat door het uitzitten van de
technische duur veel kosten zijn bespaard. Boekel valt nog binnen de
goedkeuringsnorm.
Dhr. Van den Hoogen drukt de wethouder op het hard dat de nood hoog is
om de achterstand van de GGZ weg te werken..
Wethouder Willems antwoordt dat de zorgaanbieders een plan van aanpak
hebben opgesteld. Er zijn middelen beschikbaar en er wordt actief gewerkt
om de wachtlijsten in te halen.
Dhr. Kanters refereert aan een motie inzake vrijstelling giften, die in mei is
ingediend en ingetrokken, omdat het college zelf aan de slag zou gaan. Hij
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vraagt naar de stand van zaken.
Verder vraagt hij m.b.t. coronamaatregelen en verenigingen of de
gemeente een ondergrens kent m.b.t. aanslagen leggen.
Burg zegt toe de stand van zaken m.b.t. vrijstelling van giften te
onderzoeken en zij zegt toe schriftelijk antwoord te geven of er een
ondergrens is voor het aanslagen van huren.
Mevrouw Jansen refereert aan een gemeente, die onlangs heeft besloten
om de administratieve taken niet meer uit te voeren, waardoor zij 1/3 meer
tijd heeft voor het verlenen van zorg. Wellicht is dit een idee voor Boekel.
Verder roept zij het college op om burgers, die aan de balie komen met een
vraag en niet computervaardig zijn, niet naar huis te sturen, dat zij iemand
in de omgeving om hulp moeten vragen.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Toezegging
Burg. zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven van 28 april 2021
m.b.t. de gedeeltelijke kwijtschelding huren verenigingen Q4, om in
de 2e week van mei een memo aan de raad te doen toekomen
inzake de financiële processen.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BL& van 10 juni
2021, om in de regio de benaming klantmanager te bespreken en
vervolgens zou de naam in Meierij stad besproken kunnen worden.
Wethouder Willems zegt toe uit te zoeken hoeveel burgers de
participatieverklaring hebben afgelegd.
Burg zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven van 10 juni 2021,
te kijken naar de aandachtspunten in de accountantsverklaring en
daar op terug te komen bij de raad.
Burg. zegt toe om samen met de griffier te kijken naar een andere
behandelwijze van de voorjaarsnota.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie Wonen en Werken
van 26 april 2021, gebiedsvisie & beeldkwaliteitsplan – Levendig
Landgoed Huize Padua, voor de raad uit te zoeken wat de 3 jaars
cyclus inhoudt.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven
van 5 oktober 2021, m.b.t. het meerjarenbeleid bibliotheek De Lage
Beemden 2022-2025, op hoofdlijnen inzichtelijk te maken welk
bedrag voor welk project wordt ingezet.
De burg zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven van 5 oktober
2021 m.b.t. de aanwijzing vertegenwoordigers in diverse
samenwerkingsverbanden, uit te zoeken of aanwijzing op functie
kan worden gezet i.p.v. op naam.
De burg. zegt toe, in de commissie Bestuur en Leven van 5 oktober
2021 m.b.t. de vervanging vrachtwagen buitendienst, uit te zoeken
of lease is overwogen i.p.v. koop, i.v.m. duurzaamheid.
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Voortgang

Deze toezegging is in de
commissie B&L van 5
oktober beantwoord.
Deze toezegging is per mail
van 7 oktober 2021
beantwoord.

Een aanvullend document
is toegevoegd aan de raad
van 14 oktober 2021.

Toezegging is voldaan per
mail van 11 oktober 2021.

