Advieslijst van de commissie Bewonerszaken d.d. 12 maart 2014
van 20.00 – 22.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
Aanwezig:

Mevrouw A.A.M. Heunks – van Uden (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier)
Mevrouw I.J.M. van Boxmeer-Hoevenaars (DOP),
Mevrouw J.G.M. Franssen-van Berkel (DOP),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GBV),
De heer L.A. van den Hoogen (GBV),
De heer M.J.C.G. Cornelissen (CDA)
Mevrouw M.A.T. van den Broek (CDA),
Mevrouw C.A.M. Thomassen (BW),
Mevrouw S.A.H.M. de Bruin (BW),
De heer W.J. Manders (VVD),
Mevrouw L.A.M. Manders – van Haandel (VVD).

Tevens aanwezig: De heer H.A.J. Willems (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste),
Afwezig:
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor
burgers
4. Raadsvoorstel inzake
voorjaarsnota 2015 Hart
voor Brabant.
5. Raadsvoorstel inzake
Kaderstellende notitie
2015 Regionaal Bureau
Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten Brabant
Noordoost.
6. Raadsvoorstel inzake
Kadernota 2015
Werkvoorziening
Noordoost-Brabant.
7. Raadsvoorstel inzake
wijziging
gemeenschappelijke
regeling
Werkvoorzieningschap
Noordoost Brabant.
8. Raadsvoorstel tot
vaststelling van de

De heer M. van der Steijn (BW)
Advies
De vz opent de vergadering en hij heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt conform 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.

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 conform het voorstel
van Burgemeester en Wethouders.
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Algemene
subsidieverordening
2014.
9. Raadsvoorstel inzake
vervanging kleedlokalen
Boekel Sport.

DOP stelt voor om het raadsbesluit aan te passen. Er staat nu:
“Een bedrag ad. € 354.000 voor de nieuwbouw van negen kleedlokalen
en één scheidsrechterslokaal bij Boekel Sport beschikbaar stellen en dit
bedrag activeren en in 40 jaar afschrijven. Tevens de boekwaarde ad. €
1.644 als extra afschrijving in 2014 meenemen.”
DOP stelt voor om dit als volgt te wijzigen:
“Een bedrag ad. € 369.000 voor de nieuwbouw van negen kleedlokalen,
één scheidsrechterslokaal, een bergruimte en een bestuurskamer bij
Boekel Sport beschikbaar stellen en dit bedrag activeren en in 40 jaar
afschrijven. De bouwleges zijn voor rekening van de gemeente. Tevens
de boekwaarde ad. € 1.644 als extra afschrijving in 2014 meenemen.”
CDA had graag gezien dat Boekel Sport geprivatiseerd werd, zodat de
vereniging meer kan laten doen voor hetzelfde geld. Zij ziet eveneens
graag het raadsbesluit gewijzigd en zij kan zich grotendeels vinden in
het voorstel van de DOP. Zij ziet graag dat Boekel Sport de regie voert
over de bouwwerkzaamheden.
VVD had graag gezien dat het college van B&W samen met Boekel Sport tot
een voorstel was gekomen. Zij ziet graag een gewijzigd raadsbesluit.
BW heeft diverse vragen gesteld.
GBV wil Boekel Sport graag een krediet verstrekken om de kleedlokalen, op
de door hen aangegeven plek met aanverwante ruimte, te realiseren.
Ervan uitgaande dat de beoogde plek geen belemmering biedt. Zij stelt
voor het budget van euro 354.000,- aan Boekel Sport beschikbaar te
stellen, zodat zij de minimaal beoogde nieuwbouw kunnen realiseren.
De legeskosten moeten voor rekening van de gemeente komen. Zij stelt
voor dat, vanuit de gemeente, een ambtenaar deel uitmaakt van het
bouwteam om het proces te volgen en dat er afspraken worden
gemaakt tussen de gemeente en Boekel Sport over de
verantwoordelijkheden aangaande de nieuwbouw, die niet direct toe te
rekenen zijn aan de sportaccommodatie, maar gekoppeld zijn aan de
omgevingssituatie.
Er zijn geen mededelingen.

10. Mededelingen en
ingekomen stukken.
11. Vaststelling
De advieslijst wordt volgens concept vastgesteld.
advieslijst vergadering 12
februari 2014.
12. Rondvraag.
De heer Manders vraagt naar de stand van zaken m.b.t. Boekels Ven.
Wethouder Willems antwoordt dat er gesprekken zijn gepland. Deze
gesprekken kunnen positief of negatief uitpakken voor de ontwikkeling van
Boekels Ven.
Mevrouw Thomassen bedankt de commissieleden, de voorzitter en de griffie
voor de afgelopen periode.
Mevrouw De Bruin sluit zich hierbij aan.
Vz bedankt eveneens iedereen voor de prettige manier van discussiëren.
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Toezegging
1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Voortgang

Burg. zegt toe dat er in de commissie bewonerszaken door wethouder
Willems antwoord gegeven zal worden op de vragen:
 Waarom wordt niet het aantal overnachtingen in rekening gebracht
voor de toeristenbelasting. Een parkhouder of eigenaar van een
vakantiewoning int dagelijks belasting en artikel 6 Forfaitaire ,
berekeningswijze van de heffingsgrondslag maakt het mogelijk dat
de verhuurder niet alles hoeft af te dragen.
 Is er in de regio een voorbeeld van een gemeente die belasting int
van arbeidsmigranten.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 4 december
2013, schriftelijk antwoord te geven op de vraag hoe in de pilot
huishoudelijke verzorging omgegaan wordt met de eigen bijdragen.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 12 feb. 2014
inzake Raadsvoorstel tot vaststelling van diverse verordeningen Wet
werk en bijstand 2014, een vergelijking aan de commissie te doen
toekomen Optimisd, Boekel en Stichting Leergeld.
Wethouder Willems zeg toe, in de commissie BZ van 12 feb. 2014
De wethouder heeft in
inzake Raadsvoorstel tot vaststelling van diverse verordeningen Wet de raad van 20 februari
werk en bijstand 2014, juridische uitleg te geven van de
2014 uitleg gegeven.
referteperiode voor de raadsvergadering.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 12 feb. 2014
inzake Raadsvoorstel tot vaststelling van diverse verordeningen Wet
werk en bijstand 2014 de financiële cijfers en de resultaten van
Optimisd na een jaar te presenteren aan de commissie.
Wethouder Willems zeg toe, in de commissie BZ van 12 feb. 2014
inzake het Raadsvoorstel tot vaststelling van het Functioneel Ontwerp
Transitie Jeugdzorg Noordoost Brabant, het voorstel om voldoende
alert te blijven op de uitvoering in 2014 en de inrichting van het
basisteam mee te nemen naar het regionaal overleg.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 12 feb. 2014
inzake het Raadsvoorstel tot vaststelling van het Functioneel Ontwerp
Transitie Jeugdzorg Noordoost Brabant, de commissie op de hoogte
te houden van de ontwikkelingen in het uitvoeringsproces.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 12 feb. 2014
inzake het Raadsvoorstel tot vaststelling van het Functioneel Ontwerp
Transitie Jeugdzorg Noordoost Brabant, het voorstel om een GGD
medewerker deel uit te laten maken van het wijkteam en de planning
mee te nemen naar het regionaal overleg.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 12 februari
2014 m.b.t. Raadsvoorstel tot vaststelling van het
Transitiearrangement jeugdzorg Noordoost Brabant, de raad te
informeren over de kosten, zodra de deelcontracten zijn ondertekend.
Wethouder Willems zegt toe, in de commissie BZ van 12 februari
2014 m.b.t. Raadsvoorstel tot vaststelling van het
Transitiearrangement jeugdzorg Noordoost Brabant, de zorg, inzake
langere wachtlijsten, mee te nemen in het regionaal overleg.

Advieslijst commissie Bewonerszaken 12 maart 2014

3

Advieslijst commissie Bewonerszaken 12 maart 2014

4

