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: Openstaande toezeggingen mei 2021
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: 1 juni 2021

Geachte raads- en burgerleden,
Als College hadden we de behoefte de lijst met openstaande toezeggingen te schonen. Zo net
na de griffiers-wisseling en de burgemeesterswisseling een prima moment. De toezeggingen
zijn op meerdere plaatsen door meerdere personen vanuit verschillende vakdisciplines gedaan.
Met deze memo denken wij alle openstaande vragen af te wikkelen.
Uit de commissie Bestuur en Leven:
1. Wethouder Willems zegt (in de commissie van 17 maart 2021) toe dat het partnerschap met IBN
na 2 jaar zal worden geëvalueerd. De KPI’s die hiervoor worden opgesteld zal hij naar de raad
sturen.






Het proces van Implementatie is opgestart; er is een projectgroep Implementatie
gestart waar de leidinggevenden van de 4 uitvoeringsgebieden inzitten;
Een werkgroep uitvoering is ambtelijk bezig met het implementeren van het
Partnership binnen de eigen gemeenten;
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het uitvoeringsdocument – deze zal
binnenkort aan de besturen worden aangeboden;
Er wordt gewerkt aan een akte om de raadsbesluiten ook bestuurlijk te bekrachtigen
en vast te leggen;
Op dit moment worden de Kritische Prestatie Indicatoren beschreven die
meegenomen worden bij het uitvoeringsdocument.
NB: inzake het Mobiliteitscentrum Meierijstad kunnen we mededelen dat de fysieke
locatie – Markt 3 te Veghel in gebruik is genomen en dat u via de website www.
https://pimwerkt.nu/ een kijkje kunt nemen. Tevens kunnen wij melden dat het
bedrag ad. € 79.000 is vrijgegeven en dat we dit bedrag maximaal bijdragen in de
éénmalige infrastructurele oprichtingskosten.

2. Wethouder Willems zegt toe (ook in de commissie van 17 maart 2021) uit te zoeken hoe burgers
worden opgespoord die in aanmerking komen voor schuldhulp.
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In de thema avond d.d. 26 mei wordt uitgebreid ingegaan op de preventie en
signalering armoedebeleid (resultaten) alsmede een presentatie van signalen die
opgehaald zijn vanuit het Dorpsteam en vertaald naar een lokaal preventieplan.
Het preventieplan zal tijdens de Thema avond worden uitgedeeld.

Uit de commissie Wonen en Werken:
1. Wethouder Buijsse zegt toe (in de commissie van 30 september 2020) dat de raad een besluit
neemt over de locaties en de bijbehorende bestemmingsplannen m.b.t. de ontwikkeling van
Ruimte voor Ruimtekavels (vitalisering van het buitengebied) en dat bodemverontreiniging
wordt meegenomen in de anterieure overeenkomst.


Dit proces loopt. De voorbereiding wordt afgerond. We denken aan een besloten
thema setting voor de zomer 2021.

2. Wethouder Buijsse zegt in de commissie van 10 februari 2021 toe, uit te zoeken wat de inbreng is
van de gemeenteraad in het onderzoek van de ODBN naar de toekomstvisie en hij zegt ook toe
de zorgen mee te nemen naar het bestuur inzake de waarde van het loongebouw in relatie tot de
af te nemen diensten.


Is door de wethouder in zijn mail van 31 maart beantwoord.

Uit de raad (vergadering van 25 februari 2021
1. Wethouder Willems zegt in de raad van 28 juni 2018 toe (in het kader van de evaluatie pilot De
Pionier) nieuwe initiatieven te ondersteunen met de benodigde passende middelen.


Er wordt op dit moment gewerkt aan een kadernotitie om eenzelfde initiatief ook in
Boekel te realiseren – er zal worden opgetrokken met de Pionier in Venhorst en in
samenspraak met de ASD verder worden onderzocht. Wij verwachten rond de zomer
met de eerste uitkomsten te kunnen komen. Gezocht wordt naar een geschikte
locatie in Boekel.

2. Wethouder Buijsse zegt toe (raad van 13 december) uit te zoeken of er nog meer
handhavingsverzoeken uit de omgeving van De Elzen zijn ontvangen.


Is door de wethouder in zijn mail van 31 maart beantwoord.

3. Wethouder Buijsse zegt toe (in de raad van 28 februari 2019) uit te zoeken hoeveel
veehouderijen in Boekel in overtreding zijn.


Is door de wethouder in zijn mail van 31 maart beantwoord.

4. Wethouder Tielemans zegt toe (in de raad van 5 maart 2020) de toetsing (aan risico’s en
beheersmaatregelen) van de grondaankopen voor De Burgt inzichtelijk te maken.


Is ondervangen in de ontwikkelvisie Burgt fase 2 die in juni wordt behandeld.

5. Wethouder Tielemans zegt toe (in de raad van 11 november 2020) een memo te sturen met een
lijst van innovatieve projecten op het vlak van aanpak werkloosheid.


In de Raad van juni zal er een memo worden aangeboden in de lijn van de jaarlijkse
verantwoording op het gebied van de regionale samenwerking Brabant Noordoost
Werkt (als afgeleide van de jaarrekening en begroting RNOB) en de
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doorontwikkeling 2021 e.v. op het gebied van de arbeidsmarktregio.
6. De burgemeester zegt toe (in de raad van 11 november 2020) dat de jeugdadviesraad in de
Voorjaarsnota 2021 zal worden opgenomen. Dit is geregeld. Voor de jeugdadviesraad wordt met
ingang van 2022 in het programma A, een jaarlijks budget van 2.500 euro opgenomen. Voor dit
jaar (2021) wordt een budget van 1.250 euro opgenomen.


Deze toezegging vindt u terug in de voorjaarsnota.
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