Advieslijst van de commissie Algemene Zaken d.d. 7 februari 2018
20.00 uur – 20.25 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:

De heer J.M. van Duijnhoven (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
De heer H.A.B. Bullens (DOP),
De heer H.W.A. van Mierlo (DOP),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van den Ven (GVB),
De heer A.D.M.M. de Wit (GVB),
De heer M.J.A. Tielemans (CDA),
De heer P.J.W. van Lankvelt (CDA),
De heer H.G.M. van Alphen (BW),
De heer P.A.M. Thomassen (BW),
De heer W.J. Manders (VVD).

Tevens aanwezig: De heer P.M.J.H. Bos (Burgemeester),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste)
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling agenda

Advies

3. Spreekrecht voor
burgers
4. Raadsvoorstel tot
vaststelling van de
Financiële verordening
2017 (ex artikel 212
Gemeentewet).
5. Raadsvoorstel tot
vaststelling van het
Controle- &
Rapportageprotocol
accountantscontrole
jaarrekening 2017 van
de gemeente Boekel.
6. Mededelingen,
ingekomen stukken en
memo’s.
7. Vaststelling advieslijst
vergadering Algemene
Zaken 4 december
2017.
8. Rondvraag.

Er hebben zich geen burgers aangemeld voor het spreekrecht.

De agenda wordt volgens concept vastgesteld.

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 advieslijst wordt conform concept vastgesteld.

Mevrouw Van Eert-Van de Ven geeft aan dat er in de commissie
Grondgebiedzaken uitgebreid is stilgestaan bij de financiën van de
centrumontwikkeling, alsmede de kosten van het Kindpark die duurder
uitvallen, dossier Langstraat, de veiligheidsregio, jeugdzorg etc. Zij uit haar
zorgen t.a.v. deze kosten en zij verzoekt de portefeuillehouder financiën om
de onzekerheid te quantificeren en zij verzoekt om de kritische grens van het
weerstandsvermogen weer te geven voor de raad van 19 februari 2018.
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* Burg. Zegt toe een overzicht te geven en geeft tevens aan dat sommige
zaken overgaan in een meerjarenraming en hij geeft aan dat van sommige
zaken de kosten nog niet duidelijk zijn.
De heer Van Mierlo uit zijn zorg over de haalbaarheid van de herontwikkeling
van de zuidwand, zoals gisteren is besproken in de commissie
Grondgebiedzaken. Wethouder Van de Loo heeft toegezegd een memo over
verschillende aspecten aan de raad te doen toekomen. Hij vraagt wanneer de
raad de memo kan verwachten.
* Burg. Zegt toe de memo deze week aan de raad te doen toekomen over de
ontwikkeling m.b.t. de begroting van de gemeente Boekel en diverse aspecten
van de herontwikkeling zuidwand.
De heer Tielemans uit zijn zorg t.a.v. de organisatie van de regionale
brandweer. Hij vraagt de burgemeester naar zijn visie.
Burg. antwoordt 4.06 bedoeld om uitvoering te financieren.
Toezeggingen
1. In de commissie Algemene Zaken van 4 december 2017 m.b.t.
agendapunt inzake raadsvoorstel tot vaststelling van de
verordening onroerende zaakbelastingen 2018, zegt de
burgemeester toe bij de behandeling van de jaarrekening 2017 een
toelichting te geven hoe is omgegaan met de tariefstelling van de
OZB in 2017.
2. In de commissie Algemene Zaken van 4 december 2017 m.b.t. de
rondvraag zegt de burg. Toe de vraag terug te koppelen naar
wethouder Van de Loo waarom de Omgevingskoers niet is
besproken in de gemeenteraad en welke status de
Omgevingskoers heeft.
3. In de commissie Algemene Zaken van 4 december 2017 m.b.t. de
rondvraag zegt de gemeentesecretaris toe een onderbouwd
antwoord te geven bij de beleidsstukken inzake ICT waarom het
college geen meerwaarde ziet in het samenwerkingsverband
BLOU.
4. Burg. Zegt toe, in de commissie AZ van 7 februari 2018 m.b.t. de
rondvraag, aan de raad een memo te doen toekomen over de
ontwikkelingen voor de begroting en de diverse gestelde vragen,
alsmede de haalbaarheid van de herontwikkeling zuidwand.
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Voortgang

Memo 2018/07 en memo
2018/08 zijn verstuurd.

