NOTULEN van de vergadering van de Raad
van de gemeente Boekel gehouden op 11 december 2014
om 19.30 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 A.A.M. Heunks – van Uden (DOP),
De heer H.W.A. van Mierlo (DOP),
Mevrouw A.M.G. Brouwer (DOP),
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 A.P.B. van Lieshout (GVB),
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
De heer H.H.A. de Bruin (CDA),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer M.J.A. Tielemans (CDA),
De heer W.J. Manders (VVD),
De heer M.R.G. Buijsse (VVD),
De heer J.M. van Duijnhoven (BW).
Voorts aanwezig:
De heer T.A.M. van de Loo, wethouder
De heer H.A.J. Willems, wethouder
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij, notuliste.
Afwezig:
De heer A.M.G.M. van de Ven (DOP)
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en hij heet iedereen van harte
welkom. De heer Van de Ven is met kennisgeving afwezig.
2. Vaststelling van de agenda.
VVD verzoekt om agendapunt 9 niet te behandelen als hamerstuk, omdat zij nog een vraag wil
stellen.
DOP wil graag een moment om het woord te richten aan de vz.
Mevrouw Heunks richt zich namens de raad tot de vz. Zij feliciteert hem met zijn herbenoeming voor
een nieuwe periode van 6 jaar.
Vz
bedankt mevrouw Heunks voor haar verwoording over zijn bijdrage de afgelopen 6 jaar.
DOP wil graag een motie indienen, vreemd aan de orde van de dag.
Vz
concludeert dat de raad hiermee instemt en de motie wordt geagendeerd als agendapunt 17a.
Vz
concludeert dat de raad zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming unaniem
akkoord gaat met de als hamerstuk voorgedragen agendapunten:
5. Raadsvoorstel inzake mantelzorgondersteuning en –waardering 2015.
7. Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondprijzen en fondsen voor 2015.
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8.
Raadsvoorstel inzake toekomst onderwijshuisvesting Boekel.
10. Raadsvoorstel tot vaststelling van het treasurystatuut 2015.
11. Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a van de
Gemeentewet.
12. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Nota financieel beleid 2015.
16. Raadsvoorstel inzake Veiligheidsplan integrale veiligheid 2015-2018.
3. Spreekrecht voor burgers.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
4. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 8, te weten de heer Van Lieshout als eerste zijn stem uit
mogen brengen.
6.
Vz
BW
CDA
DOP
GVB
VVD

Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zijp 7.
geeft aan dat het concept raadsbesluit gewijzigd is, omdat er een omissie in stond.
kan instemmen met het gewijzigde raadsbesluit.
vraagt of de omissie gecommuniceerd is met de betrokkenen.
gaat akkoord met het raadsvoorstel.
stemt in en zij vraagt eveneens of er gecommuniceerd is met de betrokkenen.
vraagt of het gewijzigde raadsbesluit hanteerbaar is voor de ondernemer. De units moeten na
6 maanden verwijderd worden, maar wat als er binnen korte termijn opnieuw units geplaatst
moeten worden. Zij is eveneens benieuwd naar de reactie van de betrokkenen.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat het seizoensgebonden werknemers betreft en de units moeten
worden verwijderd. Indien er zowel in de zomer als in de winter behoefte is aan units, is er
sprake van permanente arbeidsbehoefte. Voor die groep mensen zijn er kavels te koop.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, conform het gewijzigde raadsbesluit.
9. Raadsvoorstel tot vaststelling van het Controle- en rapportageprotocol
Accountantscontrole jaarrekening 2014.
VVD heeft in de commissie op een voorwaarde positief geadviseerd naar de raad. Zij vraagt om
Deloitte de vraag voor te leggen of zij het rechtmatig achten om de niet direct meteen ten
gelden te maken stille reserves mee te nemen in de weerstandscapaciteit.
* Vz zegt toe Deloitte te vragen om een reactie op de vraag van VVD.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van Burgemeester en
Wethouders.
13. Raadsvoorstel tot vaststelling van de bestuursrapportage 2014.
GVB kan akkoord gaan met het raadsbesluit.
CDA heeft er moeite mee dat extra kosten medegedeeld worden via de bestuursrapportage. Zo is
er bijvoorbeeld € 40.000,- meer uitgegeven voor het bestemmingsplan buitengebied. Zij vindt
het een kwalijke zaak dat er € 40.000,- meer wordt uitgegeven zonder toestemming van de
raad. Het college had de raad vooraf moeten informeren. Zij roept het college op om in te
toekomst de raad vooraf te informeren.
VVD vraagt of het klopt dat de gemeente Boekel 1,4 miljoen euro minder schuld heeft.
Vz
bevestigt dat de gemeente Boekel minder schuld heeft.
VVD reageert dat zij tevreden zijn met dit resultaat.
Vz
reageert dat er geen € 40.000,- extra uitgegeven zijn voor het bestemmingsplan. Dit bedrag is
meegenomen in de begroting. Het college had echter wel de intentie om een memo aan de
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raad te doen toekomen en de raad hierover te informeren, maar deze memo heeft de raad niet
bereikt.
DOP stemt in met het raadsbesluit.
BW
gaat eveneens akkoord en zij hoopt morgen vanuit de krant te vernemen dat Boekel minder
schuld heeft.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van Burgemeester en
Wethouders.
14. Raadsvoorstel ìnzake belastingverordeningen 2015.
GVB geeft aan dat het college omwille van een kostenbesparing t.a.v. de toeristenbelasting
gekozen heeft voor een aanpak om recreatie-ondernemers aan te slaan met een forfaitair
bedrag. Deze aanpak zou kunnen stuiten op bezwaren voor de kleine ondernemers via de
BSOB. Zij vraagt zich af of deze aanpak daadwerkelijk een kostenbesparing op gaat leveren.
Zij roept het college op om een vinger aan de pols te houden en zij vraagt om deze aanpak te
evalueren, indien deze verordening in 2016 opnieuw aan de raad wordt voorgelegd.
DOP gaat akkoord met het voorstel.
Vz
reageert dat zij juist voor deze aanpak heeft gekozen om niet alleen voor de gemeente, maar
ook voor de ondernemer administratie te besparen. De ondernemer heeft echter een vrije
keuze. Indien de ondernemer nog steeds wenst een register bij te houden, dan kan dat.
De raad, besluit zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van Burgemeester en
Wethouders.
15. Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2015.
GVB bedankt het college dat zij de, door GVB tijdens de begrotingsvergadering geopperde,
vrijstelling heeft overgenomen, maar zij betreurt het dat er door de overheid een onderscheid
wordt gemaakt tussen ondernemers in de glastuinbouw en de overige ondernemers. OZB kan
in termijnen worden betaald, maar OZB vanaf € 3.000,- kan enkel in 2 termijnen worden
betaald. Voor sommige ondernemers zijn dit grote kostenposten. Zij vraagt of het college zich
hiervan bewust is en zij vraagt of hier een oplossing voor gevonden kan worden.
BW
heeft er grote moeite mee dat huiseigenaren zwaarder worden belast dan de niethuiseigenaren. De begroting voor 2015 is echter al vastgesteld, dus zij kan niets anders doen
dan akkoord gaan met het voorstel.
CDA kan akkoord gaan met het voorstel.
DOP stemt eveneens in met het voorstel.
VVD gaat niet akkoord. Zij heeft tijdens de begrotingsvergadering een tegenbegroting ingediend,
met voorstellen om de begroting op een andere manier sluitend te maken. Zij refereert aan
een uitspraak van de DOP die voor de verkiezingen heeft verkondigend dat zij de OZB niet wil
verhogen om de begroting sluitend te maken.
DOP geeft aan dat het hen stoort dat VVD hen citeert. In november 2014 heeft de VVD een
antwoord ontvangen van de DOP waarom zij alsnog kiezen voor een OZB verhoging.
Vz
antwoordt naar GVB dat de regering het onderscheid maakt tussen glastuinondernemers en
overige ondernemers. Voorheen moest OZB vanaf € 2.000,- in 2 of minder termijnen worden
betaald. Het waterschap heft samen met de BSOB de OZB en het waterschap ondervindt er
veel minder ongemak van, indien er in 2 termijnen betaald moet worden vanaf € 3.000,-. Zij
roept de ondernemers op om zich te melden bij de BSOB indien zij hier moeite mee hebben.
GVB reageert naar de VVD dat zij hen tijdens de begrotingsvergadering complimenten heeft
gegeven voor de tegenbegroting. Zij benadrukt echter dat de burgers met hun voorstellen ook
benadeeld zouden zijn.
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VVD

betreurt het dat er niet één voorstel is overgenomen door de raad tijdens de
begrotingsvergadering van hun tegenbegroting. Zij had graag gezien dat er minstens één
voorstel was overgenomen.
GVB reageert dat er behoorlijk is gesneden in eigen vlees en er is niet enkel de OZB verhoogd.
DOP reageert naar de VVD dat zij enthousiast heeft meegedacht aan een IKC en bovendien heeft
zij ingestemd met een IKC. Zij vond de voorstellen van de VVD een complete afbreuk van het
sociale beleid.
De raad, besluit zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van Burgemeester en
Wethouders, waarbij de leden Manders en Buijsse worden geacht tegen te hebben
gestemd.
17. Raadsvoorstel inzake verbeterpunten samenwerkingsverbanden.
VVD geeft aan dat het voorstel een herhaling van zetten is. De verbeterpunten zijn immers
opgenomen in de statuten van de samenwerkingsverbanden. Indien dit voorstel wordt
aangenomen, zullen zowel de kosten als de werkdruk stijgen. Boekel heeft als kleine
gemeente niets te zeggen en zij ziet dan ook liever dat de werkgemeenten sterker zouden
zijn. Zij krijgt de indruk dat Boekel haar organisatie belangrijker vindt als haar burgers. Als
Boekel onderdeel uitmaakt van een sterkere gemeente, kan het democratisch gehalte weer
hersteld worden.
DOP begrijpt de doelstellingen van de VVD, maar zij begrijpt niet waarom deze doelstellingen ter
sprake komen bij dit agendapunt.
BW
gaat akkoord met het raadsvoorstel.
CDA reageert dat verbeterpunten zonder financiële gevolgen, meteen doorgevoerd kunnen worden.
Zij stemt in met het raadsvoorstel.
GVB gaat akkoord met het raadsvoorstel.
Vz
reageert dat er geen nieuwe zaken worden aangegaan. Het raadsvoorstel betreft
verbeterpunten om duidelijk op schrift te stellen wat partijen van elkaar verwachten.
VVD geeft nogmaals aan dat Boekel niets te vertellen heeft in een samenwerkingsverband en zij
benadrukt dat Boekel deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, omdat Boekel zelf niet
krachtig genoeg is.
Vz
bestrijdt het pleidooi van de VVD. Twee van de vier verbeterpunten zijn wettelijke opdrachten.
DOP reageert dat zij het vreemd vindt dat de VVD een andere mening is toegedaan dan de
provinciale en landelijke VVD. Zij benadrukt dat niet alleen Boekel, maar ook Uden en Den
Bosch deel uitmaken van samenwerkingsverbanden.
De raad, besluit zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van Burgemeester en
Wethouders.
DOP

17a. Motie van de DOP inzake dementievriendelijke gemeente.
geeft aan dat Boekel een dementie-vriendelijke gemeente is, maar aangezien deze term niet
de volledige lading dekt en het aantal dementerende aanzienlijk zal groeien de komende jaren
pleit zij ervoor dat Boekel een dementie-vriendelijke gemeenschap wordt. Er zijn reeds veel
voorzieningen, maar het aansluiten bij het initiatief dementie vriendelijke gemeente kan een
meerwaarde zijn voor Boekel. Deze problematiek reikt verder als de doelgroepen. Zij leest de
motie voor.
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Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel
Onderwerp: Dementie
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 11 december 2014
Overwegende dat
- in de gemeente Boekel momenteel 180 inwoners de diagnose dementie hebben;
- er gemiddeld 3 mantelzorgers betrokken zijn bij een inwoner met een dergelijke
diagnose;
- dit betekent dat er op dit moment al zo’n 720 inwoners dagelijks te maken hebben
met dementie;
- 4 van de 10 Brabantse mantelzorgers nu al zorgen voor mensen met dementie;
- de prognose is dat door de hogere levensverwachting van onze bevolking het aantal
mensen dat te maken zal krijgen met dementie explosief toe zal nemen; landelijk
wordt uitgegaan van meer dan een verdubbeling in 2040;
- de prognose voor Boekel door een oudere bevolking nog minder rooskleurig is; in
onze gemeente komt de prognose uit op een stijging van 170% in 2040, hetgeen
betekent 485 diagnoses en 1940 inwoners die dagelijks te maken hebben met
dementie;
- de doelgroep slecht zichtbaar is omdat niet direct kenmerken van buitenaf te zien zijn,
de ziekte wordt verbloemd en er zich onder de doelgroep veel zorgmijders bevinden;
slechts een/derde vindt zijn weg naar het wmo loket;
- er in Boekel wel al veel goeds geschiedt op het terrein voor zorg voor dementie;
- de verwachte toename in het aantal inwoners met dementie echter betekent dat het
wenselijk is om daar als gemeente op te anticiperen;
- dit kan door de doelstelling van een dementie vriendelijke gemeente te omarmen en
dan met name door de reeds gerealiseerde voorzieningen beter voor eenieder
inzichtelijk te maken
en
informatie voor herkenning van dementie met daarbij voorlichting over hoe om te
gaan met mensen met dementie te verspreiden richting verenigingen, horeca,
middenstand e.d.;
- dit kan leiden tot een meer open houding tegenover mensen met dementie;
- daarmee al wordt bijgedragen aan het reduceren van door patiënten ervaren
confrontaties aangaande hun ziekte;
roept het college op positief aan te haken bij de doelstelling van “een dementie vriendelijke
gemeente”, een initiatief van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie op een
wijze zoals hiervoor bij de overwegingen aangegeven
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fractie DOP:
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Handtekening:

BW

reageert dat het initiatief “een dementievriendelijke gemeenschap” een goed initiatief is, maar
zij vraagt zich af of we deze doelgroep bevoorrechten t.o.v. andere doelgroepen.
CDA geeft aan dat de DOP tijdens de commissie BZ deze vraag ook aan de wethouder heeft
gesteld. CDA vraagt DOP waarom zij zich niet kan vinden in de reactie van de wethouder.
DOP wil middels de motie aandacht voor dementie. Zij heeft in de commissie de wethouder
gevraagd om aan te sluiten bij dit initiatief. De wethouder heeft aangegeven dat er reeds
voldoende voorzieningen zijn en de wethouder wil geen doelgroepenbeleid komt. DOP vindt
dat er echter wel een slag te winnen is.
CDA vraagt wat de aansluiting bij dit initiatief voor Boekel oplevert.
Wethouder Willems bevestigt dat het aantal dementeren in Boekel groeit. Vanuit de Wmo is hier
reeds aandacht voor. De wethouder wil echter geen aparte groep binnen de Wmo benoemen.
In de gemeente is er reeds aandacht voor Wmo middels: het dorpsteam (een
wijkverpleegkundige maakt sinds 1 januari 2015 ook deel uit van dit team), gesprekken met
huisartsen (zij hebben aandacht voor dementie), het ouderenplatform en de Wmo adviesraad.
Verder is er het project “Doe Maar Gewoon”, ondersteuningsgroep dementie vanuit Aanzet en
er is het Alzheimercafé. Hij kan zich aansluiten bij de DOP om meer aandacht te geven aan
alle bestaande voorzieningen die er zijn rondom dementie. De wethouder geeft aan op dit
moment niet de gevolgen te kunnen overzien van het aansluiten van Boekel bij het initiatief
“een dementie-vriendelijke gemeente”, maar het is mogelijk om deze informatie middels een
memo aan de raad te doen toekomen. Hij raadt de motie af, zodat er eerst gewerkt kan
worden aan de communicatie rondom dementie.
Vz
vult aan dat Boekel reeds een dementievriendelijke gemeente is. Boekel heeft echter niet het
etiket.
VVD erkent de problematiek rondom dementie, maar zij ziet geen politiek belang om de motie te
ondersteunen. Zij vraagt DOP wat de motie oplevert en zij vraagt hoe andere minderheden
deze motie dienen te interpreteren.
GVB vindt de motie sympathiek, maar zij vraagt zich af op welk terrein Boekel tekort schiet volgens
de DOP.
DOP reageert dat zij juist het benaderen van de gemeenschap belangrijk vindt. Het Wmo loket
wordt bereikt door slechts 1/3 van deze doelgroep. In de communicatie kan een grote winst
worden behaald. De motie heeft geen financiële consequentie, maar kost slechts enkele uren
van een ambtenaar.
Vz
stelt voor om de motie aan te houden en de wethouder de ruimte te geven om te bezien hoe
er meer aandacht kan worden gegeven aan de bestaande voorzieningen van dementie.
CDA onderschrijft de problematiek rondom dementie, maar zij wil eveneens geen
doelgroepenbeleid.
DOP kan zich vinden in het voorstel van de vz.
18. Vaststelling notulen raadsvergaderingen 9 oktober en 6 november 2014.
De notulen van de raadsvergadering van 9 oktober 2014 worden inclusief de ingediende wijzigingen
vastgesteld en de notulen van de raadsvergadering van 6 november worden volgens concept
vastgesteld.
19. Mededelingen en ingekomen stukken.
Wethouder Willems geeft aan dat de gemeente Boekel in 2012 een anterieure overeenkomst heeft
afgesloten met de heer Visser van Grotenhuijs Ontwikkelingsmaatschappij m.b.t. Boekels
Ven. De volgende dag zou de financiële verplichting door de heer Visser aan de gemeente
worden voldaan. Op 1 november 2014 heeft de gemeente Boekel hem een brief gestuurd,
waarin wordt aangegeven dat de heer Visser in verzuim is. De gemeente heeft tevens
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aangegeven tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien 1 December 2014 niet
aan de financiële verplichting voldaan was. De Raad van State geeft nog een definitieve
uitspraak en daarna kan worden overgegaan tot ontbinding van de overeenkomst.
Het college heeft voor Nia Domo gekozen voor een tweesporenbeleid. Er is een werkgroep
voor de aankoop van vastgoed, een werkgroep die zich bezighoudt met de toekomstvisie van
Nia Domo. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het strategisch plan en er worden
gesprekken gevoerd met de belanghebbenden. De wethouder zegt toe een memo aan de
raad te sturen over de voortgang van Nia Domo.
De heer Van Duijnhoven geeft aan dat hij het vreemd vindt dat de raad een half jaar geleden een
besluit heeft genomen en dat er nu pas een gesprek tussen Bavaria en de gemeente gaat
plaatsvinden.
De heer Van den Hoogen vraagt wanneer de gemeente de definitieve uitspraak van de Raad van
State kan verwachten.
Wethouder Willems verwacht eind 2014 of begin 2015 de uitspraak.
De heer Manders vraagt of het bestemmingsplan Boekels Ven vervalt nu de overeenkomst
ontbonden gaat worden.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat het bestemmingsplan ter vaststelling ligt bij de Raad van State.
Indien de Raad van State het bestemmingsplan afkeurt, is het oude bestemmingsplan geldig.
Dit staat echter los van de anterieure overeenkomst.
20. Rondvraag.
Mevrouw Heunks geeft aan blij te zijn dat de regio Noord Oost Brabant de ontwikkelingen inzake de
jeugdzorg heeft afgerond.
De heer De Bruin geeft aan dat er op dit moment een inbraakgolf gaande is in het buitengebied
waarbij geweld niet wordt geschuwd. Hij roept het college op hier aandacht voor te hebben.
Vz
reageert dat hij een oproep doet aan de inwoners van Boekel om alert te zijn om auto’s en
huizen af te sluiten. Afgelopen week is hij samen met politieagenten en boa’s 3 verschillende
wijken ingegaan en het verontrust hem dat er onvoorstelbaar vaak veel auto’s en
achterdeuren open staan.
De heer De Bruin merkt op dat de inbraken in het buitengebied vaak diefstal betreffen van auto’s en
brandstof.
Mevrouw Van Eert heeft in het verleden een bijeenkomst gehouden om buurtverenigingen aan te
laten sluiten bij buurtpreventie. Dit blijkt in de praktijk lastig en zij vraagt de burgemeester om
een brief uit te sturen naar de buurtverenigingen om zich alsnog aan te sluiten bij
buurtpreventie.
Mevrouw Van den Broek uit haar bezorgdheid over de wijze waarop er nog steeds onzekerheden zijn
t.a.v. jeugdzorg. Zij vraagt de wethouder wanneer deze contracten zullen zijn gesloten en zij
vraagt wat de gevolgen zijn voor Boekel.
Wethouder Willems antwoordt dat zodra alle partijen hebben ondertekend de contracten kunnen
worden gesloten. De wethouder zegt toe een memo aan de raad te doen toekomen over de
voortgang van de jeugdzorg.
Mevrouw Van Eert deelt haar complimenten uit aan de organisatie van het raadsuitstapje.
De heer Van den Hoogen vraagt wat de gemeente Boekel afgesproken heeft t.a.v. het afsteken van
vuurwerk.
Vz
reageert dat landelijk is bepaald dat vuurwerk op 31 december vanaf 18.00 uur mag worden
afgestoken en hij geeft aan dat ouders worden opgeroepen om in de gaten te houden of hun
kinderen geen illegaal vuurwerk gaan afsteken. De vereniging ziet dit jaar af van
carbidschieten, gezien de animo van de afgelopen 2 jaar.
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21. Sluiting.
De vz sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed om 21.05 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel gehouden
op 11 december 2014.
De griffier

De voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos

Toezeggingen
1

Vz

2

Wethouder
Willems

3

Wethouder
Willems

Geeft in de raad van 11 december 2014 toegezegd
Deloitte de vraag voor te leggen of zij het rechtmatig
achten om de niet direct meteen ten gelden te maken stille
reserves mee te nemen in de weerstandscapaciteit.
Zegt toe in de raad van 11 december 2014 de raad een
memo te doen toekomen over de voortgang van Nia
Domo.
zegt toe, in de raad van 11 december 2014, een memo
aan de raad te doen toekomen over de voortgang van de
jeugdzorg.
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Memo 2014 / 59
is op 18
december 2014
aan de raad
verstuurd.

