NOTULEN van de vergadering van de Raad van de gemeente
Boekel gehouden op
22 december 2021 om 19.30 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis in Boekel.
Aanwezig:
Mevrouw C.J.M. van den Elsen (vz),
Mevrouw A.B.M. Beelaerts van Blokland, 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),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (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:
De heer. A.D.M.M. de Wit (GVB).
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en zij heet iedereen van harte welkom. De heer De Wit is met
kennisgeving afwezig.
2. Vaststellen van de agenda.
De vz geeft aan dat zij de raad wil voorstellen het tweede deel van deze raadsvergadering in
beslotenheid voort te zetten. De agenda wordt conform concept vastgesteld.
3. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 12, de heer Koolen, als eerste zijn stem uit mogen
brengen.
4. Raadsvoorstel inzake belasting – en legesverordeningen 2022.
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Vz
geeft aan dat in de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2021 de
stemmen staakten en dat het raadsvoorstel nu weer aan de raad wordt voorgelegd. Zij
brengt het amendement van GVB en DOP inzake tarief aangifte vermissing rijbewijs /
Legesverordening 2022 in

stemming en zij concludeert dat VVD en CDA tegen stemmen en GVB en DOP stemmen voor.
Het amendement wordt met 8 stemmen tegen en 6 stemmen voor verworpen.

Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp/ontwerpbesluit: Tarief aangifte vermissing rijbewijs / Legesverordening 2022
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 15 december 2021
Besluit de tarieventabel Leges behorend bij het ontwerpbesluit concept legesverordening
Boekel 2022 als volgt te wijzigen:
•

Artikel 1.3.3 te laten vervallen

Toelichting:
De portefeuillehouder heeft aangegeven de kosten voor de aangifte van de vermissing van
een rijbewijs waarschijnlijk worden geheven als extra prikkel om voorzichtig te zijn met het
rijbewijs. Echter wordt deze ''prikkel'' niet afgegeven bij andere documenten zoals IDkaarten, paspoorten, GPK's, trouwaktes etc.
Deze prikkel werkt averechts omdat mensen langer wachten tot het aanvragen van een
nieuwe (in de hoop dat de oude gevonden wordt). Omdat een rijbewijs binnen Nederland
geldt als een geldig legitimatiebewijs kan er dus ook relatief makkelijk fraude mee gepleegd
worden.
Daarnaast maakt de gemeente geen extra kosten voor het aanvragen van een nieuw
rijbewijs waarvan de oude vermist is. De burger wordt naar ons inzien al genoeg gestraft
door de kosten van het aanvragen van een nieuw rijbewijs.
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Ingediend door de fracties:

Handtekening:

Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel

D.O.P.

Vz

brengt het amendement van DOP inzake de gehandicaptenparkeerkaart/legesverordening
Boekel 2022 in stemming en zij concludeert dat VVD, CDA en GVB met stemklaring tegen
stemmen. GVB vindt de gedachte sympathiek, maar zij wil de leges van een
gehandicaptenparkeerkaart in een groter verband bespreken. DOP stemt voor met
stemverklaring dat zij graag deze groep mensen een steuntje in de rug wil geven, zoals ook
verwoord in het regionaal blad van collega-gemeenten. Het amendement is met 11 stemmen
tegen en 3 stemmen voor verworpen.

Amendement ingevolge artikel 32 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel
Onderwerp/ontwerpbesluit: gehandicaptenparkeerkaart/Legesverordening Boekel 2022
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 15 december 2021
besluit de Tarieventabel leges 2022 behorende bij het ontwerpbesluit Legesverordening
Boekel 2022 te wijzigen als volgt:
Titel 1, Hoofdstuk 19 te laten vervallen.
Toelichting:
Parkeren is voor iedere inwoner in de gemeente gratis, behalve voor mindervaliden.

Raadsvergadering 22 december 2021 / 3

Ingediend door de fracties:

Handtekening:

D.O.P.
Vz

brengt het raadsbesluit in stemming. VVD stemt voor, GVB stemt voor met stemverklaring. Zij
stemt in met de toezegging dat het begraafplaatsbeleid in 2022 wordt herzien en zij betreurt
het dat er extra kosten in rekening worden gebracht bij vermissing van het rijbewijs. CDA
stemt voor en DOP stemt voor met stemverklaring. Zij betreurt het dat beide amendementen
zijn verworpen.
De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van
Burgemeester en Wethouders.
Vz vraagt om de deuren te sluiten.
11. Sluiting.
De vz sluit de vergadering om 21.15 uur.
De notulen zijn aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel
gehouden op 22 februari 2022.
De griffier

De voorzitter

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

C.J.M. van den Elsen
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