NOTULEN van de vergadering van de Raad
van de gemeente Boekel gehouden op 27 september 2016
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 G.L.C.W. Jansen (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 PJ.W. van Lankvelt (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),
De heer M.J.A. Tielemans (CDA).
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en hij heet iedereen van harte welkom.
De heren Van de Ven en Tielemans zijn beide met kennisgeving afwezig.
2. Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
3. Spreekrecht voor burgers.
Er is niemand die gebruik maakt van het spreekrecht.
4. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 9, de heer De Bruin, als eerste zijn stem uit mogen
brengen.
5. Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2015; accountantsverklaring & controleverslag
GVB refereert aan de controleverklaring op pagina 5, waar staat dat de uitkeringen van de
persoonsgebonden budgetten aan de eindbegunstigden plaatsvinden via de Sociale
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VerzekeringsBank. De gemeente heeft onvoldoende controle-informatie kunnen verkrijgen om
vast te stellen of de budgetten op de goede bestemming zijn terechtgekomen. GVB vindt dat de
gemeente hier ook steken heeft laten vallen. Zij vraagt of het college deze mening deelt en zij
vraagt of andere gemeenten hier ook ongemak van ervaren. Zij vraagt of dit onderwerp in de
VNG wordt besproken om herhaling in de toekomst te voorkomen.
BW
accepteert het voorstel en zij gaat akkoord.
CDA stemt in met het raadsvoorstel.
DOP gaat akkoord.
VVD is in het voorjaar niet akkoord gegaan met de jaarrekening, maar zij kan akkoord gaan met het
voorliggende raadsbesluit.
Vz
bevestigt dat er een accountantsverklaring met beperking is afgegeven als gevolg van 3
geledingen, de Sociale Verzekeringsbank, centrumgemeente Den Bosch en centrumgemeente
Oss. De accountant is actief om het sociale domein te onderkennen om herhaling te
voorkomen.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, unaniem conform het voorstel van Burgemeester
en Wethouders.
6. Rondvraag.
Er is niemand met een vraag.
7. Sluiting.
De vz sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed om 19.40 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel gehouden op 15
december 2016.
De griffier

De voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos
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