NOTULEN van de vergadering van de Raad van de gemeente
Boekel gehouden op 9 november 2017 om 16.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:
De heer P.M.J.H. Bos (vz),
Mevrouw M.R.P. Philipse, griffier.
De leden:
De heer A.M.G.M. van de Ven (DOP),
Mevrouw A.A.M. Heunks – van Uden (DOP),
De heer H.W.A. van Mierlo (DOP), vanaf 19.00 uur
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), vanaf 19.00 uur
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), vanaf 20.00 uur
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.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en hij heet iedereen van harte
welkom. De heren Buijsse, De Bruin en Van Mierlo zullen later aanschuiven.

2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.

3. Spreekrecht voor burgers.
Er is niemand die gebruik wenst te maken van het spreekrecht.

4. Trekking van het stemnummer.
Bij een eventuele stemming zal stemnummer 10, te weten de heer Van Lankvelt, als eerste zijn stem
uit mogen brengen.
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5. Raadsvoorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2018, alsmede de
meerjarenramingen 2019-2021.
De reactie van het CDA in tweede termijn is bijgevoegd.
VVD
bedankt het college voor de beantwoording van hun vragen in eerste termijn, maar zij
betreurt dat het college spreekwoorden niet goed weergeeft in hun beantwoording. VVD
heeft de vraag gesteld of de OZB een sigaar uit eigen doos is. Het college heeft daarop
geantwoord: “Kent de VVD het spreekwoord: Wat baten, kaars en bril, als de uil niet zien
en wil.” Zij kan zich vinden in het pleidooi van het CDA om de OZB voor niet woningen te
verlagen. De onderwerpen Ecodorp, het fietspad bij De Donk, de claims en het
Omgevingsplan zijn reeds door het CDA benoemd en zij is benieuwd naar de reactie van
het college. Zij pleit nogmaals voor een onafhankelijke bezwarencommissie. Een goede
structuur in de opbouw van juridische geschillen zorgt er uiteindelijk voor dat de
bezwarencommissie geen geld kost, maar geld oplevert. Het weerstandsvermogen is het
fundament van de begroting. Verder pleit zij voor het verwijderen van de niet verkoopbare
gebouwen uit de stille reserves. In de begroting staat een bedrag van 9,9 mio bij stille
reserves, terwijl de stille reserves tegenvallers op zouden moeten kunnen vangen. De
begroting geeft op deze wijze geen reëel beeld van de financiën. In tegenstelling tot DOP
en GVB vindt zij de financiële situatie van de gemeente Boekel niet rooskleurig. Boekelse
burgers betalen de hoogste OZB tarieven in de regio en daarmee wordt Boekel één van
de duurste gemeenten in de regio.
BW
is trots op wat de gemeenteraad de laatste 8 jaar heeft bereikt. Zij geeft de overweging
mee aan het college om het Omgevingsplan zo snel mogelijk af te ronden, om door te
pakken bij de ontwikkeling van de zuidwand bij de centrumontwikkeling en zij pleit ervoor
om niet angstig te zijn bij het oplossen van probleemgevallen.
Stichting de Speeltrein moet gaan verhuizen en de enige inkomstenbron is de gemeente.
De Stichting heeft immers geen leden die contributie betalen. Deze vrijwilligers hebben
werk uit handen genomen van de gemeente en zij moeten nu op zoek gaan naar een
nieuwe ruimte, wat geld gaat kosten. Zij verzoekt om aanpassing van het beleid, zodat
hun werkzaamheden geen geld gaan kosten en wellicht zouden zij hun werkzaamheden
kunnen voortzetten in de gemeentewerf.
CDA
had verwacht dat BW hun mening zou delen dat het accommodatiebeleid herzien zou
moeten worden.
BW
benadrukt dat de kosten voor Stichting de Speeltrein, nu zij geen gebruik meer kunnen
maken van het huidige onderkomen, niet hoger mogen zijn, indien zij een ruimte moeten
gaan huren. Verder geeft zij aan dat het St. Agathagilde legesvergoedingen moet betalen
over de totale ruimte onder de schuine kap. Zij pleit voor aanpassing van de verordening
zodat verenigingen enkel de helft van de ruimte onder een schuine kap dienen te betalen.
Zij kan het voorstel van CDA niet ondersteunen om nieuw beleid op te stellen voor
vervangingsinvesteringen voor de accommodatie van verenigingen en stichtingen.
Aanvankelijk was BW geen voorstander van Ecodorp, maar zij wil niet zo ver gaan als het
CDA om het contract te ontbinden de kavels tegen de reguliere grondprijzen te verkopen
aan Ecodorp. Het lopende contract met Ecodorp dient te worden gerespecteerd. BW is
zojuist geschrokken van het pleidooi van het CDA dat er een 4-hoeksoverleg dient plaats
te vinden met o.a. de belastingdienst voor wat betreft Tielemans. De belastingdienst is
geen overlegpartner van de gemeente. Verder pleit zij voor alertheid voor wat betreft
drugslabs. In deze regio worden veel labs opgerold en Boekel moet niet de illusie hebben
dat er in Boekel geen labs zijn.
De reactie van GVB in tweede termijn is bijgevoegd. Daarna geeft GVB aan benieuwd te zijn naar
de reactie van het college rondom de zorgen van Stichting de Speeltrein, de
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onafhankelijke bezwarencommissie en zij benadrukt hun zorg m.b.t. mandatering van de
diverse onderdelen in het Omgevingsplan. Zij stelt voor aan het CDA, die het college
oproept in een motie om te zorgen voor een betere bereikbaarheid van gemeenten met
het openbaar vervoer, om te zorgen voor een goede verbinding van openbaar vervoer van
Boekel naar Venhorst en vervolgens naar Elsendorp. In Elsendorp kan men nl. de bus
nemen naar Boxmeer en vervolgens de trein nemen naar Nijmegen.
De reactie van DOP in tweede termijn is bijgevoegd.
Wethouder Van de Loo
Grondbeleid
In december zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd voor vaststelling van
bestemmingplan De Run. De kavels zijn op dit moment nagenoeg uitverkocht. Het college zal in
het voorjaar van 2018 een voorstel aan de raad voorleggen voor een actief grondbeleid.
Centrumontwikkeling
De door de raad vastgestelde kaders voor centrumontwikkeling worden op dit moment verder
uitgewerkt en in december zal een tussenvoorstel aan de raad worden voorgelegd, om in het
voorjaar een besluit te kunnen nemen voor een go of no go.
Chemische bestrijdingsmiddelen
De overheid heeft bepaald dat gemeenten niet meer met chemische bestrijdingsmiddelen mag
werken, omdat de insectenpopulatie hierdoor afneemt. Dit heeft enerzijds consequenties voor de
begroting, anderzijds is het gunstiger voor het milieu. Samen met het IBN zullen andere
bestrijdingsmiddelen worden ingezet.
Monumentale bomen
Er zouden middelen uit het fonds Vitaal Buitengebied beschikbaar kunnen worden gesteld voor
monumentale bomen, maar de raad dient eerst beleidskaders vast te stellen voor het fonds. Er zal
een voorstel aan de raad worden voorgelegd waarin de raad kan aangeven welk budget aan welk
doel zal worden besteed. Het is niet mogelijk middelen uit het fonds Vitaal Buitengebied toe te
kennen aan een willekeurig project. Bovendien heeft het fonds Vitaal Buitengebied een relatie met
de landschapsinvesteringsregeling van de Provincie.
Duurzaamheidsagenda
De duurzaamheidsagenda is eind 2016 verlopen en op dit moment wordt deze op een nog
slimmere manier geactualiseerd. De laatste jaren zijn er stappen gezet m.b.t. duurzaam wonen. De
gemeente heeft het voornemen om “0 op de meter” woningen te bouwen en zij heeft het
voornemen om aardgasvrije woningen op De Run te bouwen. In 2018 zal een voorstel aan de raad
worden voorgelegd.
Omgevingskoers Agrifood Capital
De omgevingskoers vormt de basis voor de omgevingsvisie die de Provincie aan het voorbereiden
is. De gemeenten in de regio zijn gezamenlijk ook in overleg om vast te stellen wat zij zelf van
belang vinden. Eén van de projecten in de regio is Agro-as De Peel. Het is niet de bedoeling dat
Agro-as De Peel een nieuw log gebied wordt. Bij de griffie ligt een brochure van Agro-as De Peel
voor de raad ter inzage. In deze brochure staat het doel van Agro-as De Peel weergegeven, nl. de
circulaire productie van dierlijke en plantaardige eiwitten.
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Wethouder Willems
Kindcentrum
Alle gebruikers krijgen aan de voorkant de gelegenheid om mee te praten over invulling van het
kindcentrum. Zij krijgen te zijner tijd de keuze voorgelegd of zij kiezen voor huisvesting in het
kindcentrum of elders.
Adviesraad Sociaal Domein
De adviesraad heeft aangegeven dat zij met de huidige middelen niet toekomen. De ASD is op dit
moment een voorstel van het college aan het bekijken om samen tot een nieuwe vorm van
subsidiëren te kunnen komen.
Stichting Leergeld
De wethouder heeft de armoedenotitie van Stichting Leergeld samen met hen besproken en er
wordt onderzocht of de Kleinsma gelden kunnen worden ingezet voor de Stichting.
Stichting Speeltrein
De wethouder heeft overleg gevoerd met de onderhoudscommissie van de Stichting. De
wethouder heeft een voorstel voor een voorlopig ander onderkomen voorgelegd en de Stichting
heeft beaamd dat ze hier gebruik van willen maken. Indien dit onderkomen financiële kosten met
zich meebrengt, zullen deze kosten met het bestuur van de Stichting worden besproken.
Accommodatiebeleid
Sommige fracties hebben aangegeven dat zij de vervangingsinvesteringen willen bespreken, nadat
het accommodatiebeleid is geëvalueerd. Indien de meerderheid van de raad zich hierin kan
vinden, kan de raad deze opdracht aan de wethouder meegeven.
Dorpsteam
In het dorpsteam is een wijkverpleegkundige vertegenwoordigd. Het college heeft aangegeven dat
zij in de voorjaarsnota €70.000,- wil reserveren voor de wijkverpleegkundige in 2018. De middelen
zouden in mindering kunnen worden gebracht, indien de regering besluit middelen beschikbaar te
stellen voor een wijkverpleegkundige.
Burgemeester
Geopark
De raad heeft eerder besloten jaarlijks €1.000,- te voteren voor het Geopark. Hij benadrukt dat er
meer aspecten als toerisme, educatie en recreatie een rol spelen. Ondernemers hebben ook de
mogelijkheid, mits zelf gefinancierd, om bijvoorbeeld een nieuwe teeltwijze te onderzoeken.
Enerzijds is het Geopark een ambitie en anderzijds is het behoud en beleven van de
Peelrandbreuk ook een ambitie.
Ondermijning
Binnenkort zal ondermijning worden behandeld in de thema informatieavond van 21 november
2017. Ondermijning begint bij onszelf. Bij het samenstellen van de kieslijst kan men een Verklaring
Omtrent Gedrag vragen. In de gemeenteorganisatie zijn diverse ambtenaren, zoals een Boa,
wijkagent, buitendienst en medewerkers bouwen en woningtoezicht die een gezamenlijk meldpunt
hebben voor het melden van verdachte omstandigheden.
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Gemeenschappelijke Regelingen
Bij een Gemeenschappelijke Regeling is het van belang om met de gewenste ontwikkeling het
overleg te voeren. In een GR zal er met de juiste argumenten zeker met de inbreng van de
gemeenten rekening worden gehouden.
Besturen jeugd betrekken
Het college heeft deze suggestie ter harte genomen en in 2018 zal dit voorstel concreet worden
gemaakt.
Belasting
Belasting heeft als doel het voorzieningenniveau op peil te houden. Het college wil dat de burgers
zo min mogelijk last hebben van belasting en zij wil dat de dienstbaarheid en de kwaliteit zo hoog
mogelijk zijn. Het is de taak van de raad om keuzes te maken.
Wat betreft de OZB heeft het college een eindbedrag voor ogen. De “niet woningen”, met name de
agrarische bedrijven, kenden het afgelopen jaar echter een forse waardedaling. Het college vond
het niet rechtvaardig dat de “niet woningen” hun einddoel zelf moesten ophoesten. Het college
heeft daarom de tariefstijging voor “niet woningen” afgevlakt, door ook een hoger tarief voor de
woningen te heffen. De woningen hebben dus een deel van de OZB opbrengsten van de “niet
woningen” voor hun rekening genomen. Het college wil daarom het tarief voor “niet woningen” niet
verlagen, omdat de eigenlijke tariefstijging niet is doorgevoerd.
BW

Vz
GVB

vindt de uitleg m.b.t. de OZB rechtvaardig en zij kan zich hierin vinden. Zij vraagt of het
college zich kan vinden in het standpunt van BW dat de kosten voor de Stichting de
Speeltrein niet hoger mogen zijn als de kosten van het afgelopen jaar, indien de
Speeltrein een ander onderkomen krijgt. Zij vindt dat de kosten niet tot discussies
mogen leiden. De Speeltrein neemt immers werk uit handen van de buitendienst. Zij
benadrukt dat het enthousiasme van medewerkers van de Speeltrein niet verloren mag
gaan. Zij stelt voor om eventueel het onderkomen voor de Speeltrein uit het
accommodatiebeleid te halen en de kosten uit de Algemene Reserves te halen.
verschilt niet van mening met BW dat deze Stichting heel enthousiast is en dat ze goed
werk doen. Dit geldt echter voor heel veel stichtingen. De raad heeft een subsidiebeleid
vastgesteld en kan niet zomaar uitzonderingen maken.
kan zich vinden in het pleidooi van BW dat Stichting De Speeltrein enkel de gemeente
als inkomstenbron heeft en de Stichting mag niet benadeeld worden nu zij een ander
onderkomen moeten gaan betrekken. Zij vraagt nogmaals om een antwoord op de
vraag “Op welke wijze worden de fietspaden gecontroleerd en met welk
toetsingskader?”. GVB zou, net als de burgemeester, ambassadeur willen worden van
het Geopark en zij verzoekt de burgemeester om informatie aan te reiken. Zij is
verheugd dat het college het voorstel van een jeugdraad oppakt en dat het college
kritisch blijft t.a.v. Gemeenschappelijke Regelingen. GVB kan zich vinden in de
ambities van Agrifood Capital, maar Agrifood Capital vraagt iedere keer om meer geld.
Zij uit haar zorg dat Agrifood Capital een instituut wordt, dat aanvankelijk niemand voor
ogen had. Bij de verbeelding van de Omgevingskoers is er slechts op 2 plekken een
dier ingetekend, terwijl de dieren op veel meer locaties terug te moeten vinden zijn.
Deze tekening wekt de indruk dat intensieve veehouderij blijft bestaan in deze regio.
Indien Agrifood Capital niet de intentie heeft om slechts op enkele locaties dieren te
houden, verzoekt zij Agrifood om dit imago te veranderen. Het CDA heeft een
amendement ingediend om de jaarlijkse bijdragen aan de Adviesraad Sociaal Domein
met €1.000,- te verhogen.
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DOP

CDA
GVB
CDA
DOP
CDA

GVB
CDA

GVB vraagt de wethouder om het werkkader van de ASD aan te geven en zij vraagt of
de beleidsruimte, die de ASD neemt, voldoet aan de verwachtingen van de gemeente.
Zij is benieuwd naar de notitie armoedebeleid en zij hoopt dat de Kleinsma gelden
kunnen worden ingezet. Zij verzoekt nog om antwoord op de vraag van BW inzake de
leges voor het gilde en zij vraagt of het college van mening is dat verenigingen leges
moeten betalen over hun gebouwen. Zij verzoekt het college om de monumentale
bomen op te nemen in het fonds Vitaal Buitengebied en zij vraagt wanneer het
voorstel m.b.t. het fonds Vitaal Buitengebied aan de raad wordt voorgelegd.
reageert dat de raad toeziet op een rechtvaardig beleid m.b.t. de Speeltrein, de ASD en
het gilde. Zij wil deze stichtingen niet frustreren, maar het college is reeds in gesprek
met de stichtingen en zij vindt niet dat de stichtingen aan de voorkant hun geld moeten
gaan opeisen.
DOP vraagt zich af hoe de besluitvorming rondom het fonds exact luidde, maar zij ziet
graag dat monumentale bomen opgenomen worden in het fonds Vitaal Buitengebied.
Zij verzoekt om de folder van Agro-as De Peel nu in te zien. Indien de folder van Agroas De Peel niet overeenkomt met de doelstellingen van de raad, wil zij in deze
vergadering een kritisch geluid laten horen. Zij verzoekt nog om antwoord van het
college op de vraag over hoe om te gaan met de ondernemerslift, maar zij benadrukt
dat overheden kaders dienen te stellen t.a.v. het verlenen van gemeenschapsgelden
voor nieuwe ontwikkelingen. Zij vraagt wat het college weet van luchtwassers en de
effectiviteit hiervan. Verder vraagt zij waarom er in Boekel geen meter fietspad ligt in
het gebied de Peelrandbreuk, terwijl op een groot bord de nieuwe fietspaden van
Geopark Boekel als deelnemende gemeente wel staat genoemd. Verder vraagt zij
waarom monumenten en religieus erfgoed opgenomen zijn als de doelen van het
Geopark? Zij reageert naar de VVD, die het zitten in de oppositie teleurstellend vindt,
dat zij op de oprechte steun kunnen rekenen van de DOP, indien de VVD met goede
initiatieven komt vergezeld met een financiële onderbouwing. Tenslotte vraagt zij of het
mogelijk is om de Kleinsma gelden te oormerken voor armoedebestrijding.
bevestigt naar DOP dat geur moeilijk te meten is. Zij uit haar zorg over de
uitvoerbaarheid die op voorhand niet voor problemen zorgt achteraf.
reageert dat geen enkel bestemmingsplan garantie geeft. Voor het huidige
bestemmingsplan zijn ook herstelmaatregelen getroffen.
geeft aan dat de ontwikkelingen bij Boekels Ven stilstaan en zij vraagt in hoeverre dit
leidt tot onwenselijke situaties. Zij vraagt of de ontwikkelingen weer hervat worden.
hoopt dat CDA lering trekt uit de geschiedenis van de ontwikkelplannen en zij
benadrukt dat Boekels Ven geen groot park mag worden wat niet haalbaar is.
begrijpt de reactie van de wethouder dat gemaakte afspraken met Ecodorp
gerespecteerd dienen te worden, maar inmiddels is Ecodorp een andere mening
toegedaan, omdat er nog maar de helft van de helft over is van de oorspronkelijke
plannen.
vraagt aan het CDA, die de grond van het Ecodorp wil verkavelen, of zij zich realiseert
dat de gemeente verantwoordelijk is voor het openbaar groen en bouwrijp maken.
verwacht dat er nieuwe afspraken met Ecodorp gemaakt kunnen worden. Zij kan zich
vinden in de regeling voor monumentale bomen en zij ziet de uitwerking van het plan
graag tegemoet. Voor wat betreft de jeugdbesturen, ziet zij ook een rol weggelegd voor
de raadsleden, omdat de jeugd immers de raadsleden opvolgt. Zij vindt, evenals DOP,
dat de raad de wethouder zijn gang moet laten gaan met het overleg met Stichting de
Speeltrein.
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BW
CDA

BW
CDA
BW
CDA
DOP
CDA
Vz

CDA
CDA
VVD

Vz
Vz

vraagt of CDA van mening is dat de nieuwe te maken afspraken geen extra kosten met
zich mee mogen brengen.
bevestigt dat nieuwe afspraken nooit mogen leiden tot extra kosten voor deze
vrijwilligers. Dat nieuwe afspraken niet tot extra kosten mogen leiden, geldt eveneens
voor de ASD, maar zij pleit, net als GVB, voor het inzichtelijk maken van het
takenpakket van de ASD. Zij hoopt bij de behandeling van het accommodatiebeleid in
2018, nadat het beleid is geëvalueerd, dat alle knelpunten worden gecorrigeerd.
Zij begrijpt het pleidooi van de burgemeester t.a.v. de OZB, maar met name
varkensbedrijven kenden een forse waardedaling het afgelopen jaar en zij pleit voor
een daling van het OZB tarief voor zowel woningen als “niet woningen”. Zij dient
hiervoor een amendement in.
reageert dat ondernemers een voordeel hebben gehad, doordat de OZB verhoging
voor “niet woningen” is geheven over zowel woningen als “niet woningen”. Nu wil het
college de OZB voor woningen verlagen, nu het beter gaat met de varkensbedrijven.
wil juist gelijke monniken gelijke kappen.
reageert dat de ondernemers dan weer een voordeel hebben.
wil juist zowel het voordeel als het nadeel voor woningen als “niet woningen”.
vraagt of CDA het redelijk vindt dat 3300 huishoudens op moeten draaien voor enkele
varkensbedrijven.
antwoordt dat juist de ondernemers opdraaien voor de huishoudens. CDA vraagt ter
verduidelijking welk voordeel de ondernemers het afgelopen jaar hebben gehad.
legt uit dat het college een bepaalde OZB opbrengst voor ogen heeft. Echter bij
agrarische bedrijven was er het afgelopen jaar sprake van een uitzonderlijke
waardedaling. Deze waardedaling zou een lagere OZB opbrengst opleveren. Om toch
de beoogde OZB opbrengst te kunnen behalen, is niet alleen het OZB tarief voor “niet
woningen” verhoogd, maar ook voor woningen.
verzoekt om een schorsing.
benadrukt dat het openbaar vervoer is verschraald richting Nijmegen, Eindhoven en
Den Bosch. Zij verzoekt het college om actief in overleg te treden.
vindt het betrekken van de jeugd in besturen een goed initiatief en zij kan zich vinden in
het pleidooi van CDA dat het college in overleg kan gaan met Ecodorp over de
gemaakte afspraken. Zij kan zich vinden in het pleidooi van DOP om niet op voorhand
middelen beschikbaar te stellen aan verenigingen, terwijl de verenigingen nog in
gesprek zijn met het college. Het stoort VVD wel dat de raad middelen voteert voor de
Entente Florale, terwijl de Boekelse burgers het geld harder nodig hebben.
schorst de vergadering om 20.22 uur
hervat de vergadering om 20.40 uur.

CDA

reageert dat zij de uitleg van de OZB anders geïnterpreteerd had en zij dient geen
amendement in.
Wethouder Van de Loo reageert dat het openbaar vervoer juist verbeterd is. Boekel heeft
busverbindingen met Eindhoven en Helmond en in Gemert kan men overstappen op de
bus naar het treinstation in Boxmeer. In de vorige concessieverlening is een
resultaatverplichting afgesproken. Deze verplichting betekent dat een dienst wordt
geschrapt, indien deze dienst onbemand is. Het onderhoud van de fietspaden zal
volgens het fietsbeheersplan worden uitgevoerd. De wethouder reageert naar GVB dat
hij de mogelijkheid nog wil onderzoeken of het mogelijk is om de monumentale bomen
onder te brengen in het fonds Vitaal Buitengebied.
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Hij wil niet de verwachting scheppen dat dit reeds mogelijk is. Hij verduidelijkt dat er
niets gewijzigd is aan de omgevingskoers van Agro-as De Peel in Noordoost Brabant.
Men wil op deze locatie de innovatie van circulaire landbouw laten plaatsvinden. Er
zijn twijfels gerezen m.b.t. de luchtwassers van de nieuwvestiging aan Langstraat
ongenummerd en het college onderzoekt in hoeverre er jurisprudentie moet worden
gemaakt.
Wethouder Willems verzoekt de raad om het college of een wethouder het gesprek met de
verenigingen te laten voeren om tot een resultaat te komen. Indien verenigingen niet
tevreden zijn met het resultaat, kunnen zij altijd nog via de raad het college hierop
aanspreken. De Kleinsma-gelden zijn reeds geoormerkt.
Het accommodatiebeleid treedt op 1 januari 2018 in werking en dan wordt de eerste
20% aan huurgelden gevraagd. Hij vindt het dan erg vroeg om reeds na 6 maanden het
beleid te evalueren. Hij stelt voor om minimaal 1 jaar te wachten.
Vz
kan zich vinden in het betoog van DOP dat een groot bord inzake de fietspaden in
Geopark, waarop Boekel staat vermeld, verwarrend is.
CDA
begrijpt dat bepaalde diensten van het openbaar vervoer worden geschrapt, indien er
geen mensen gebruik van maken, maar zij verzoekt het college om actief overleg te
voeren voor behoud van de lijndienst.
GVB
vraagt wanneer een voorstel inzake het fonds Vitaal Buitengebied aan de raad zal
worden voorgelegd.
Wethouder Van de Loo antwoordt dat het voornemen is om het voorstel in het voorjaar aan de
raad voor te leggen.
GVB
laat een verbeelding van Geopark en Agro-as De Peel zien waarop precies dezelfde
lijnen staan en de term productielandschap staat. Zij vindt de term productielandschap
een mooie benaming voor iets wat ooit een andere naam had. Zij vraagt welk imago
Boekel wil.
Vz
reageert dat wethouder Van de Loo weet dat Geopark en Agro-as De Peel in balans
moeten zijn.
GVB
uit haar zorgen omdat er slechts 2 productielocaties zijn ingetekend en omdat er in de
omgevingskoers niet gekozen is voor verspreiding. Zij stelt voor om andersdenkende
bij elkaar te zetten.
DOP
sluit zich aan bij GVB. In de folder van Agro-as De Peel worden termen als
productielandschappen en meststromen genoemd en zij vindt dit niet stroken met de
presentatie van Agrifood Capital waarin werd aangegeven dat in het gebied innovatieve
ontwikkelingen komen. Monumentale bomen in het buitengebied zijn geborgd, maar zij
verzoekt de wethouder om ook beleid te maken voor het behoud van monumentale
bomen in de kern. Zij benadrukt dat bij de Ondernemerslift, waarin de overheid
startende ondernemers helpt, het milieu niet belast mag worden en dat het bedrijf
binnen een circulaire economie zich draaiende weet te houden.
CDA, BW, VVD en GVB kunnen zich aansluiten bij de DOP voor wat betreft de ondernemerslift.
De raad besluit, zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van Burgemeester en
Wethouders, waarbij de leden Buijsse en Manders worden geacht tegen te
hebben gestemd.
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6. Rondvraag.
Mevrouw Van den Broek roept iedereen op om naar Café Het Menneke te gaan om samen een borrel
te drinken.
De heer Manders vraagt waarom burgers in Boekel, die zich verkiesbaar willen stellen voor de
gemeenteraadsverkiezingen, moeten betalen voor een verklaring omtrent gedrag,
terwijl burgers in andere gemeenten hier niet voor hoeven te betalen.
* Vz
zegt toe uit te zoeken of Boekelse burgers moeten betalen voor een VOG, indien zij
zich verkiesbaar stellen.
7. 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 14
december 2017.
De griffier

De voorzitter

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos

Toezeggingen
1. Wethouder
Van de Loo

Wethouder Van de Loo zegt toe, in de raad van 8
oktober 2015, m.b.t. het raadsvoorstel handhaving
in gebruik genomen gemeentegrond buiten de
bebouwde kom, een memo aan de raad te doen
toekomen inzake de kosten en opbrengsten.

2. Vz

De vz zegt toe, in de raad van 7 juli 2016 m.b.t.
raadsvoorstel inzake opvang, huisvesting en
integratie vluchtelingen in Boekel, de raad op de
hoogte te houden door een memo of
commissievergadering in september 2016.
Wethouder Willems zegt toe, in de raad van 15
december 2016 m.b.t. de rondvraag, zodra alle
benodigde gegevens ontvangen zijn inzake de WLZ
indiceerbaren, de gevolgen voor de gemeente
inzichtelijk kunnen worden gemaakt en verstuurd
naar de raad middels een memo.
Vz zegt toe uit te zoeken of Boekelse burgers
moeten betalen voor een VOG, indien zij zich
verkiesbaar stellen.

3. Wethouder
Willems

4

Vz
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Deze toezegging is middels
memo 2017/57 afgedaan.

Voor Boekelse burgers
wordt een VOG, t.b.v. de
gemeenteraadsverkiezingen,
vergoed.

Bijlage 1: reactie CDA in tweede termijn
Raadsvergadering begroting 9-11-2017
Het CDA Boekel-Venhorst bedankt het college en de ambtenaren voor het aanbieden van de
Programma- en Productbegroting 2018 en het beantwoorden van onze vragen in eerste termijn. Voor
ons ligt een reëel sluitende begroting voor 2018 en voor de jaren 2019-2021. Het CDA vind dit
natuurlijk een prima resultaat, alhoewel vergelijking met het voorgaande jaar pas vanaf 2018 mogelijk
wordt.
Er zijn vele signalen dat onze regionale en lokale economie inmiddels weer in de lift zit. Kijk ’s
morgens maar naar de toegenomen verkeersintensiteit op onze N605 of de mate waarin ons
boodschappencentrum op bv zaterdagochtend bezocht wordt en een parkeerplekje soms al wat
lastiger te vinden is, ondanks openstelling plein.
Ook kunnen we in 2018 weer een hogere rijksbijdrage tegemoet zien.
De financiële ruimte die hierdoor ontstaat , biedt Boekel mogelijkheden om verder te bouwen aan een
verbeterde financiële basis. Maar het CDA ziet ook kansen voor nieuw beleid. Boekel moet tijdig klaar
zijn, om de komende jaren , nieuwe uitdagingen tegemoet te treden
Het CDA wil graag meedenken over de vraag door GVB gesteld, om te kijken naar nieuwe
mogelijkheden in de toekomst, onze jongeren een betere positie te geven in gemeentelijke
besluitvorming, of op een andere wijze een duidelijk platvorm te geven.
Over mogelijke deelname aan Entente Florale wil het CDA graag duidelijkheid scheppen. Wij
ondersteunen de inzet na te denken over het multifunctionele belang van het groenbeleid in onze
gemeente en deze breed onder de aandacht te brengen van bestuur, bedrijven en burgers. Dat
daarmee vergelijking met andere gemeentes mogelijk is, is voor ons van onder geschikt belang. Laat
deze Entente Florale vooral een denktank en basis zijn voor nieuwe ideeën en initiatieven voor de
toekomst die ons wat moeten opleveren. Een investering van € 10.000,00 moet wat het CDA betreft
dan wel leiden tot een structurele bezuiniging of opbrengst van € 10.000,00 per jaar.
Het college wil in 2018 inzetten op een verdere uitwerking van de Centrumvisie met als doel: “Het
centrum van Boekel als plek om gezellig en ongestoord boodschappen te doen en te winkelen, met
voldoende voorzieningen”. Daar hoort volgens het CDA ( naast het ontwikkelen van de Zuid-wand)
ook bij, dat ons mooie kerkgebouw aan het St Agathaplein op termijn een juiste (her)bestemming
krijgt die past bij deze visie. Samen en in overleg met kerkbestuur, inwoners en verenigingen en
vrijwilligers, wil ook het CDA hiermee aan de slag gaan.
Mogen we de conclusie trekken ( n.a.v. het betoog jl in Boekels Weekblad) dat de VVD nu ook
genuanceerder de zelfstandigheid van onze gemeente benaderd en de visie van het CDA deelt dat
het belangrijk is om financieel gezond te zijn en dit een van de pijlers is voor gemeentelijke
zelfstandigheid? Daar moeten we dus steeds de focus op houden?
Blz 4 En die financiële basis staat vandaag weer centraal. In de aangeboden begroting 2018 kiest het
college ervoor de marge om de lasten van onze burgers in 2018 te verlichten, middels een OZBverlaging van 10% voor de eigenaren van woningen.
Wij zijn blij dat er nu een stap in de goede richting wordt gezet naar lastenverlaging. Maar met 2
stappen staan we stevig en beter, met beide voeten op de grond. Het CDA vindt dat ook de tarieven
voor eigenaar en gebruiker niet-woningen verlaagd moeten worden met 10%.
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Er is in de begroting ruimte en we maken daardoor het vestigingsklimaat ( t.o.v. onze
regiogemeenten) voor onze ondernemers een stuk aantrekkelijker. Het lijkt ons niet rechtvaardig dat
“nu het weer wat beter gaat”, deze groep daar niet van mag mee profiteren. Ze hebben eerdere jaren
in gelijke mate ook bijgedragen aan het zuur, dus delen ze ook mee in het zoet.
Het CDA hoort graag of de andere partijen daarin kunnen meegaan.
Het CDA zal zich nu in 2e termijn beperken tot de meest belangrijke aandachtspunten, vragen
en voorstellen naar programma:
Algemeen
Blz 2: Het CDA is blij met de komende evaluatie van het ICT Beleid. We zien de uitkomsten ervan
met belangstelling tegemoet.
Programma A: Bestuur en ondersteuning & Veiligheid
Blz 5: Het CDA ziet dat het college oog heeft voor georganiseerde / drugscriminaliteit / ondermijning
en er alles aan doet om dit te voorkomen en op te sporen. Onlangs is er een oproep gedaan aan alle
inwoners, om in eigen omgeving alert te zijn en zo de drempel tot melden te verlagen. Vraag: zijn
hiervan effecten te zien en wordt deze oproep aan onze inwoners in de toekomst herhaald of was dit
een eenmalige actie?
Prgramma D Onderwijsw & Sport cultuur en Recreatie
Blz 13 St Jan
Het college is inmiddels voortvarend aan de slag gegaan, om voor de bouw van het nieuwe
Kindcentrum, ook de gebruikers van de St Jan daarin te betrekken. Er zijn al diverse gespreksronden
geweest.
Wanneer moeten deze verenigingen besluiten of zij meegaan naar het nieuwe Kindcentrum en wat
als zij daarin andere keuzes maken? Wanneer wordt de raad geïnformeerd over deze veranderingen
en de toekomstige bestemming St Jan?
Blz 13: Accommodatiebeleid:
Het college geeft aan, na de verkiezingen beleid te willen opstellen voor vervangingsinvesteringen bij
sport verenigingen en stichtingen die gebruik maken van maatschappelijk vastgoed. Het CDA vindt
dat onze verenigingen en vrijwilligers al genoeg bijdragen aan het gebruik van deze accommodaties.
Het CDA is dan ook zeer verheugd, dat GBV nu te kennen geeft daarin ook een andere keuze te
willen maken, en dit initiatief na de verkiezingen niet verder zal ondersteunen. Wel wil het CDA een
sportbeleid ontwikkelen voor alle sporten binnen onze gemeente en dat samen met de verenigingen
oppakken.
Blz 14: verbod op chemische bestrijdingsmiddelen
Uit het antwoord blijkt dat de omschakeling van chemische naar milieuvriendelijke
bestrijdingsmiddelen Boekel op jaarbasis € 25.000,00 Boekel extra kost. Jammer dat niet meteen
ook kan worden vastgesteld wat het Boekel op termijn gaat opbrengen.
Vast staat dat wij ons grote zorgen zouden moeten maken over het aanwezige insectenbestand. In
Duitsland is onlangs vastgesteld dat daar in 27 jaar de insectenpopulatie met 76 procent is
afgenomen. Ik ben mij bewust dat de gemiddelde inwoner, weinig aandacht heeft voor insecten. Maar
het moet juist onze volle aandacht hebben, Het is goed dat de publieke sector daarvoor het goede
voorbeeld geeft hoe het moet en kan.
Vraag: In hoeverre is het college eigenlijk tevreden over het behaalde resultaat van deze extra
investering van € 25.000 en hoe schat u dat voor de toekomst in?
Raadsvergadering 9 november 2017 / 11

Programma E Sociaal Domein
Blz 16 Adviesraad Sociaal Domein: Het college geeft aan samen met de Adviesraad te evalueren in
hoeverre het huidige bekostigingssysteem nog wel voldoet of kan worden gewijzigd. U zegt daarover
in gesprek te zijn met de ASD.
Uit de jaarrekeningen blijkt dat het jaarlijkse subsidiebedrag van € 1.500,00 al vanaf 2012 niet
voldoet. Dit zet een goed functioneren van de vrijwilligers van de ASD steeds meer onder druk, terwijl
het werk wat zij verrichten, voor Boekel inmiddels is verbreed en van ontzettend groot
maatschappelijk belang is. Onderhandelingen over bekostiging kunnen toch op Boekelse maat
versneld worden afgerond lijkt ons en hadden in deze begroting 2018 meegenomen moeten kunnen
worden.
Ons voorstel ( hiermee dus een amendement) van het CDA is de jaarlijkse bijdrage aan ASD alvast
met € 1.000,00 te verhogen.
Blz 16:vergrijzing:
Het CDA vroeg of een prognose tot 2030 kon worden gemaakt van toenemend gebruik van
noodzakelijke voorzieningen in onze gemeente a.g.v. vergrijzing van onze bevolking. Deze vraag was
in bredere zin bedoeld dan een prognose van gebruik aan zorg.
Wij vinden het van groot belang, dat we tijdig zijn voorbereid op een toenemend aantal mensen (
absoluut en relatief) in Boekel die vanwege leeftijd, in welke vorm dan ook, faciliteiten nodig hebben
en wat dit in de meest brede zin betekent voor het (private en publieke) voorzieningenniveau in
Boekel en Venhorst
Vraag: Deelt u onze zorgen en dat we met zicht op de golf vergrijzende bayboomers en als gevolg
daarvan de wijzigingen in verhoudingen tussen ouderen en beschikbare vrijwilligers, ons daarop nu al
moeten gaan oriënteren ?
Programma B) Verkeer en vervoer
Blz 7 Het antwoord voor de doorgang van de Lage Schoense naar het kindcentrum speelt al een tijd.
Tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar vroegen zowat alle partijen hierom. Wij willen het college
vragen om deze route zo snel als mogelijk te realiseren, rekening houdend met veiligheid voor
kinderen bij het in aanbouw zijn van centrumOost en Kindcentrum.
Blz 8 Verder hebben we een keurig antwoord gekregen op onze vraag m.b.t. stand van zaken van de
Randweg in Boekel. We zijn blij te vernemen dat de werkzaamheden plaatsvinden binnen de
vastgestelde financiële kaders. We hebben hier nog één vraag over: wat wordt de einddatum van het
project, gezien het feit dat het venijn hem over het algemeen in de staart zit?
Met het antwoord van de Randweg en regionaal verkeer konden we wat minder. We willen het
college erop attenderen om regionaal op te schalen inzake de verkeersstromen. Wat het CDA betreft
is het goed om in een later stadium opnieuw een verkeerstelling op de drukke punten te houden, om
te bekijken wat de gevolgen zijn voor de ontsluiting vanuit onze gemeente. De verkeersstromen zijn
veranderd ( zie Noordom Gemert) en blijven veranderen.
Blz 8 Wat betreft het parkeren op het plein: het CDA is hier positief over. We zien dat er in de
weekenden goed gebruik gemaakt wordt van de extra parkeerplaatsen. Wat het CDA betreft mag dit
dan ook uitgebreid worden naar de doordeweekse dagen.
Blz 7 We hebben in de eerste termijn een vraag gesteld over het asfalt op het fietspad bij de Donk.
We vroegen ons af wat de alternatieven zijn en voor welk alternatief er gekozen gaat worden.
Daarnaast vragen we ons af voor wie de eventuele extra kosten zijn, die gemoeid zijn met het
weghalen van de witte steentjes? Voor de aannemer of voor de gemeente?
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Blz 8 Naast wegen en fietspaden, wat ons betreft ook hernieuwd aandacht voor Openbaar vervoer en
hernieuwd aandacht voor een eerdere OV-motie.
Wij vinden de busverbindingen naar steden als Nijmegen, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch ver onder
de maat. Ook de verbinding van en naar Venhorst kan wat ons betreft beter. We verwachten niet dat
de gemeente Boekel dit in haar eentje oplost. Maar we vragen wel een actieve houding van het
college. Het CDA roept het college op, actief met gemeenten om ons heen in gesprek te gaan, zodat
we als kleine gemeenten kunnen blijven wijzen op de tekortkomingen die het OV momenteel heeft.
Als jonge groeigemeente heeft Boekel enorm veel baat bij een goede verbinding naar
studentensteden in de regio.
Programma C) Economie en VHROSV
Blz 9 In maart 2018 gaat het college voorstellen om het passief grondbeleid los te laten. Het CDA is
hier enthousiast over. Zoals het college zelf ook aangeeft, moeten we aan de slag met de verwerving
van grond en ontwikkeling van nieuwe plannen. Boekel is een groeigemeente dat willen we graag
blijven. Een vitale gemeente, met voldoende aanwas van onderop is de basis voor een hechte en
actieve gemeente. Daarom onze vraag: kunnen we niet eerder starten met het loslaten van het
passief grondbeleid?
Blz 9 Verder hebben we gevraagd in hoeverre er gronden in eigendom kunnen worden ontwikkeld.
Het antwoord is: indien de vraag zich aandient, kunnen de complexen in exploitatie worden
genomen. Dit kan als een vraag van het CDA beschouwd worden, maar blijkbaar is er meer behoefte,
aangezien ook GVB deze vraag heeft gesteld.
Ecodorp: het college geeft aan verder te werken conform reeds genomen raadsbesluit. Het CDA blijft
hier bij haar eigen standpunt: gelijke regels voor iedereen op de Run en in Boekel. Wij vinden daarom
dat er gewone kavels in de Run ingetekend dienen te worden. De gemeente faciliteert als
projectontwikkelaar en het Ecodorp kan de kavels afnemen tegen de reguliere grondprijzen die
gehanteerd worden.
Blz 9 Bovendien willen we graag nog terugkomen op de centrumontwikkelingen. In deze vergadering
heeft CDA eerder geopperd om meerdere partijen in te laten schrijven. en daarmee de mogelijkheid
te scheppen voor meer alternatieven en scenarios. Hiermee kunnen de bewoners beter meegenomen
worden in het beslissingsproces.
Het antwoord van de wethouder is voor ons nog steeds niet voldoende. Wat ons betreft kan ook de
huidige partij inschrijven, naast andere aanbieders. We zitten nu nog in het stadium dat we de vrijheid
hebben om ons goed te oriënteren en het is een plan dat veel geld gaat kosten. Hier moeten we dan
ook zorgvuldig mee om gaan! Wij zijn opnieuw benieuwd of er binnen de andere partijen steun is voor
dit initiatief.
Blz 12 Verder hier nog een vraag over uw reactie op onze vraag over de claims, en dan bedoelen we
hier met name het dossier Tielemans. Wat het CDA betreft dient er een vierhoeksoverleg te komen
tussen de gemeente, de provincie, Tielemans en de belastingdienst.
Dat zou de basis leggen voor een uitkomst in dit langlopende dossier.
Blz 10 Als laatste vraag in deze 2e termijn betreft het Omgevingsplan in relatie tot de uitgestelde
Omgevingswet. Het CDA vraagt zich af wat nu de status wordt van het omgevingsplan.
Zijn de beoogde resultaten en doelstellingen van het Omgevingsplan nu ook behaald, zoals die bij de
opstart beoogd en verwacht werden?
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Is het nuttig en handig om 5 jaar (Omgevingswet komt op zijn vroegst in 2021) voor de muziek uit te
lopen? Waarom wel of waarom niet?
Welke (on)zekerheden en risico’s zitten hier in voor de ondernemers? Dit met betrekking op de
wijzigingen in het plan. Wanneer worden deze van kracht? Moeten deze ook op 2021 wachten? En
gaat het hier om méér dan alleen de eerste van Nederland te zijn?
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Bijlage 2: reactie GVB in tweede termijn
Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel dankt het College voor het aanbieden van een
reel sluitende begroting voor 2018 en de beantwoording in Eerste termijn.
Zoals u in de samenvatting heeft verwoord; de begroting is niet enkel reëel sluitend
voor het jaar 2018 maar tevens ook voor de meerjarenramingen 2019 – 2021. Het
College schrijft:” Mede door het door uw raad gevoerde financiële beleid is de
begrotingsruimte toegenomen. Deze ruimte biedt de mogelijkheid om de lasten voor
onze inwoners te verlichten”. Een compliment die we als coalitiepartij graag
ontvangen. Niettemin willen we als coalitiepartij ook het College complimenteren dat
ze de afgelopen jaren in navolging van de periode 2010-2014, in staat is geweest om
met een krappe huishoudbeurs de ambities van het coalitieprogramma heeft weten in
te vullen. Het voorzieningsniveau op peil is gebleven en zelfs ook versterkt mede in
samenwerking met burgerinitiatieven. Ook zijn gevoelige onderwerpen zoals
harmonisatie accommodatiebeleid, omgevingsplan en randweg constructief opgepakt
en gaan we in 2018 een Omgevingsplan vaststellen. Huidige coalitie en College
hebben geen Sinterklaas kunnen spelen, maar op basis van rechtmatigheid en
rechtvaardigheid geïnvesteerd in de leefbaarheid op zowel sociaal, ecologisch en
economisch vlak. People, Planet en Profit.
De coalitie die na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 aantreedt heeft een betere
financiële uitgangspositie ten opzichte van maart 2010 en maart 2014. Langlopende
schulden zijn gedaald, reserves zijn toegenomen en de grondkavel verkoop loopt
boven verwachting. Zo goed zelfs dat overwogen wordt naar een actief( actievere)
grondbeleid. Dit is niet zonder risico’s. Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel is dan
ook in afwachting van het raadsvoorstel en zal op basis hiervan een standpunt
innemen.
Ook de transitie binnen het Sociaal Domein verloopt naar tevredenheid. De
clientervaringsonderziek WMO toont aan dat we op alle onderdelen beter scoren dan
referentiegemeenten. Een mooi resultaat. Inhoudelijk gaan we hier wellicht nog in de
commissie bewonerszaken over spreken.
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Het meer integraal werken tussen professionals juichen we van harte toe. We hebben
wel zorgen rondom burgers met een psycho- sociale/ psychiatrische problematiek.
Onlangs is een Rapport verwarde personen verschenen waarvan de impact nog niet
duidelijk is voor de beschikbare middelen. Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel is
van mening dat de GGZ- instelling Huize Padua, het enige terreingebonden GGZinstelling in de regie, een belangrijke regionale voorziening is. Het doet ons deugd dat
ook het College het maatschappelijk en economisch belang van Huize Padua erkent
waarbij eventuele groei op het instellingsterrein van Huize Padua wat ons betreft veilig
gesteld dient te worden.
Het College stelt voor om de opbrengsten van de OZB-woningen voor 2018, met 10%
te verlagen. Het doet ons deugd dat de financiële ruimte zodanig is dat we evenals
vorig jaar, de lasten voor de inwoners kunnen verlagen.
In de tijd van financiële schaarste was het Adagium bij de gemeenschappelijke
regelingen “trap op, trap af”.. De gemeenteraad van Boekel is altijd zeer kritisch
geweest op de financiële bedragen aan de gemeenschappelijke regelingen. “trap af”
heeft organisaties uitgedaagd om doelmatiger en effectiever met middelen om te
gaan. We hebben niet de indruk dat daarmee de kwaliteit van dienstverlening negatief
is beïnvloed en dat onze inwoners “tekort” zijn gekomen. Wij vinden het dan ook niet
zo vanzelfsprekend dat nu er meer financiële ruimte is bij de gemeenten, dit geen
legitimatie is om meer geld te vragen van de gemeenten. We vragen het College dan
ook hierop scherp te zijn en Nut en noodzaak kritisch te blijven afwegen.
In eerste termijn zijn onze vragen beantwoord. Hiervoor onze dank. We komen terug
op een aantal onderwerpen:
Monumentale bomen
We hebben voorgesteld om voor het onderhoud van Monumentale bomen, eigenaren
financieel tegemoet te komen en deze middelen te onttrekken uit het Fonds Vitaal
buitengebied Boekel. Het College geeft als antwoord dat er een voorstel komt over de
inzet van dit Fonds. Dat zien we natuurlijk graag tegemoet, maar we hebben geen
concreet inhoudelijk antwoord gehad op ons voorstel.
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Graag willen we alsnog een helder antwoord op ons voorstel, inzake een
tegemoetkoming in onderhoudskosten van monumentale bomen en of dit
onttrokken kan worden uit het fonds Vitaal Buiten Gebied Boekel. Ook zijn we
benieuwd hoe andere raadsfracties hier tegen aan kijken?
Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel pleit al jaren dat we moeten investeren in de
economische pijler recreatie en toerisme. Het doet ons dan ook deugd dat er steeds
meer initiatieven op dit vlak plaats vinden. Het meedoen aan Entente Florale en het
versterken van natuurwaarden zoals GeoPark de Peelhorst, dragen hier positief aan
bij. Graag zien we dat als aan initiatieven financiële consequenties verbonden zijn, dat
dit aan de raad wordt voorgelegd. Daarom onze vraag nu:
Is het nu al bekend of er financiële gevolgen zijn voor het GeoPark de Peelhorst en
waaruit het College dit dan wil dekken?
Er wordt steeds meer recreatief gefietst en ook voor het woon- werkverkeersportverkeer wordt veel gefietst. Wij juichen dit toe. Gemeenschapsbelang VenhorstBoekel vindt het van belang dat onze fietspaden voldoen aan het intensievere gebruik
en toegenomen valrisico’s door toegenomen gebruik van elektrische fietsen. U geeft
als antwoord dat openbare verhardingen 1x 2 jaar worden geïnspecteerd. Echter; er
zijn ook niet- of half verharde fietspaden.
Onze vraag: Op welke wijze worden deze gecontroleerd en met welk toetsingskader?
Harmonisatie accommodatiebeleid
Er is jaren gesproken over het harmoniseren van het accommodatiebeleid. Een politiek
zeer gevoelig onderwerp. De huuropbrengsten vloeien terug naar de verenigingen. Het
is geen bezuinigingsmaatregel. Dat kan niet vaak genoeg benadrukt worden. De factor
aantal jeugdleden kan een gevoelige factor zijn bij verenigingen die afhankelijk zijn van
jeugdleden en waarbij de aanwas van jeugdleden ook kwetsbaar is. Twee verenigingen
in Venhorst voelen zich hierdoor tekort gedaan. We begrijpen dat. Het
leefbaarheidsonderzoek onder de inwoners van Venhorst moet inzicht geven of en
welke leefbaarheidsthema’s er spelen en of hiertoe financiële ondersteuning
noodzakelijk is.
De gemeenteraad heeft middels het amendement zichzelf verplicht indien nodig,
financiële middelen beschikbaar te stellen. Hiertoe zijn geen reserveringen
opgenomen in de begroting.
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Niettemin verwacht Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel dat indien aan de orde,
de gemeenteraad daad bij het woord zal voegen.
Op dit moment geldt dat voor alle verenigingen de impact nog niet geheel duidelijk is
van het genomen raadsbesluit. Wij pleiten er dan ook voor om eerst de evaluatie af te
wachten voordat er gesproken wordt over het beleid “vervangingsinvesteringen”. Wij
hebben hier geen haast mee, temeer omdat we hiervan geen voorstander zijn.
Onze vraag aan de raad is of u het met ons eens bent om dit onderwerp te laten
rusten tot na de evaluatie van de effecten van het accommodatiebeleid.
Versterken lokale democratie en Jong geleerd is oud gedaan
Het doet ons deugd dat het College positief staat tegenover het idee om jongeren een
actieve positie te geven in een vorm van medezeggenschap en/ of besluitvorming. In
den lande zie je voorbeelden in de vorm van een kinderparlement waarin
basisschoolleerlingen zitting nemen. Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel ziet ook
graag betrokkenheid van de groep middelbare scholieren. We zien graag een
Jeugdraad met leden van jeugdigen in de leeftijd van 10/11- 17/ 18 jaar. Ons voorstel
is dan ook om een oproep te plaatsen in het Weekblad Boekel& Venhorst met de vraag
of er jeugdigen zijn die met het College in gesprek willen over hoe zij hier zelf vorm en
inhoud aan willen geven. Vervolgens zien we dan een voorstel aan de gemeenteraad
welke mede tot stand is gekomen door- en voor jeugdigen.
Vraag: hoe kijkt het College tegen deze aanpak?
Tot zover in tweede termijn
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Bijlage 3: Reactie D.O.P. in tweede termijn
Zoals ook in de 1e termijn nadrukkelijk genoemd zijn we zeer tevreden over de ontwikkelingen in
Boekel. De begroting is goed op orde en het perspectief voor de komende jaren ziet er goed uit.
Inhoudelijk zijn we tevreden over de beantwoording door het college op onze vragen.
Wel willen wij nog op enkele zaken een reactie en/of onze visie geven.
1. Duurzaamheid

Het lijkt of het thema duurzaamheid een minder prominente rol is gaan spelen in de gemeente Boekel.
In het verleden is een duurzaamheidskalender opgesteld maar deze liep maar tot en met 2016. We
pleiten er voor dat de gemeente Boekel duurzaamheid een blijvend belangrijke plek geeft in haar
beleid en bedrijfsvoering. Zeker omdat duurzamer niet hoeft te betekenen dat het duurder is. Vaak niet
zelfs. De terugverdientijd van bijvoorbeeld duurzame installaties en LED-verlichting wordt steeds
korter. De op termijn lagere kosten zouden ten goede kunnen komen aan de diverse verenigingen.
2. Wijkverpleging / wijkteam

De D.O.P. is tevreden met de wijze waarop het momenteel in Boekel is geregeld en wil er voor pleiten
dat de dienstverlening in de toekomst op hetzelfde niveau blijft.
Los van wat landelijke overheid hierover beslist, willen we de wijkzorg in stand houden. Ook al zou
dit betekenen dat de gemeente Boekel hier zelf voor aan de lat zou komen te staan.
3. Actief grondbeleid

De D.O.P. was destijds mede-initiatiefnemer om het college op te roepen een minder actief
grondbeleid uit te voeren. De schulden liepen enorm op, met name omdat er in onze optiek vaak veel
te duur werd ingekocht. Een tijdelijke rem was financieel gezien noodzakelijk.
Nu de voorraad grond een heel eind op aan het raken is, snappen we de wens van het college om weer
een actiever grondbeleid te gaan voeren. Wanneer hier verstandig mee om wordt gegaan, en daarmee
bedoelen we met name slim inkopen, tegen goede prijzen, en juiste hoeveelheden, dan vinden wij dat
prima. Zelf actief grondbeleid voeren, en de markt niet geheel overlaten aan projectontwikkelaars,
betekent immers ook dat je als gemeente beter kunt inspelen op de behoeften van onze inwoners.

BEGROTING 2018.
Programma A.
Reactie op vraag en antwoord van het CDA betreffende drugsgebruik.
In het verleden is er enkele malen een presentatie gegeven over drugs gebruik voor
Novadic Kentron en GGD.
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In deze voorlichting misten wij de nadruk op het belang van het NIET-gebruiken van
drugs. D.O.P.is een warm voorstander van meer nadruk en advies om NIET in zee te
gaan met drugs en pillen.
Centrumontwikkelingen. Reactie op suggestie CDA.
Inwoners betrekken bij stedenbouwkundige ontwikkelingen prima, D.O.P. [pleit hier
ook voor, echter mogelijkheden tot medefinanciering door burgers vinden wij
vooralsnog een discutabel voorstel. De burgers doen indirect al mee via OZB.
Medefinanciering door ondernemers is logischer.
Reactie CDA op Omgevingsplan; Ziet het CDA in een traditioneel bestemmingsplan
mogelijkheden om een gezondere leefomgeving te realiseren? (Evenals
terugdringen van enorme overschrijdingen van landelijke en Europese milieuregels?
Immers dat is toch wat door de hele Raad als uitgangspunt meegenomen is, evenals
instemming met de grote noodzaak van een transitie binnen de veehouderij?)
Geurbeleid Omgevingsplan Buitengebied.
Arjan Lubach gaf j.l. zondag een uiterst kritisch en humoristisch beeld van de discussie
of Lelystad/ Schiphol nog kan groeien. De door overheden opgevoerde mogelijkheden
door simpel niet het geluid te meten met decibellen, maar met nieuwe berekeningen,
creatieve berekeningen die meer rek geven in acceptabele waarden om daarmee toch
uitbreiding mogelijk te maken. E.e.a. gaf haarfijn aan wat Nederland doet, Altijd het
economisch belang, laten prevaleren. Ditzelfde gevoel heb ik al jarenlang bij de hele
non-discussie over de geur. Het is niet de neus of een geurmeetpaal, die in de
industrie gebruikt wordt, die aangeeft, het stinkt, nee een uiterst ingewikkeld
rekensysteem waar geen hond iets van snapt, maar wat wel de mogelijkheid biedt om
met creatieve rekenexcercities toch extra groei te kunnen toestaan, met alle gevolgen
van dien, gevolgen waar we nu middenin zitten. Wil het CDA op deze weg doorgaan??.
CDA; Mest als innovatieve kans? Graag zou ik het CDA en de VVD het boekje
“de kool de geit en het Nederlandse mestbeleid” , ondertitel ( waarom het
wensdenkende mestbeleid niet werkt) aanbevelen. ( je mag het lenen)
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Een uiterst leerzaam boekje over waarom het wensdenkende mestbeleid niet werkt.
Het fenomeen mestbeleid en het failliet daarvan en de gevolgen waar we nu mee te
maken hebben en we als samenleving mee mogen oplossen.
Want een probleem is het daar is vriend en vijand het over eens.
D.O.P. is verontrust over berichten over teleurstellende effect van het inzetten van
luchtwassers. Het berekende !! ( daar hebben we het weer) effect waar vergunningen
op verleend zijn, zou niet gehaald worden. Deelt het college deze zorg, zo ja wat valt er
aan te doen?
College heeft het plan om de milieuregels duidelijk en begrijpelijk te maken. Wanneer
gaat dat gebeuren?
VAB-beleid. Het OMGEVINGSPLAN biedt talloze mogelijkheden, Ziet het CDA in een
traditioneel BP ook al deze mogelijkheden?
Sport Onderwijs Recreatie.
Boekels Ven,
Vraag CDA; Hoe ziet het CDA een gemeentelijke ontwikkeling voor zich??
Richting college; D.O.P. is van mening dat er NU NIET en NOOIT een grootschalige
ontwikkeling op en rond Boekels Ven moet plaats vinden. Kan het CDA dit
onderschrijven?
Verbod chemische bestrijdingsmiddelen.
CDA vraagt naar ;Toename van kosten door het NIET meer gebruiken van chemische
bestrijdingsmiddelen bij ons roept dat een tegenvraag op; “Wat zijn de kosten die de
maatschappij moet dragen over het oplossen van te lang en te veel inzetten van
chemische bestrijdingsmiddelen. ( zie o.a. de dramatische teruggang van insecten, die
broodnodig zijn voor de landbouw).
Paragraaf ;Reserves voorzieningen.
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GVB. D.O.P. vindt het een goed voorstel om monumentale bomen ook een subsidiaire
monumentale positie te geven en hiervoor het Fonds Vitaal Buitengebied in te zetten.
Laten we dat nu besluiten en het college verzoeken met een voorstel te komen. D.O.P.
is blij met de positieve ondersteuning van Entente Florale. We kunnen niet genoeg
benadrukken dat e.e.a. OOK een groot economisch belang heeft.
College zegt dat de inzet van het fonds door de Raad geaccordeerd moet worden, is dit
ook gebeurt met het budget voor de Peelrandbreuk?

Paragrafen Controle op risico’s. Vreemd vonden we de constatering dat bij AgriFood
Capital risico’s “ niet bekend “ zijn. Het moge duidelijk zijn dat de D.O.P. dat zeer
ongewenst vindt.
D.O.P. roept het college op om voorstellen voortvloeiend uit de Midterm Revieuw (
waarom noemen we dit niet gewoon een tussentijdse evaluatie)
op de agenda van de Raad gezet worden. Hoor graag wanneer dat gaat gebeuren.
Ondernemerslift.
We hebben een mooi overzicht gekregen van de resultaten van deze club.
Kunnen we een uitsplitsing krijgen van wat het sec voor Boekel betekent.
Begeleiding en financiering van starters in deze regio wordt gecontinueerd; dat is
mooi. Gemeenschapsgeld wordt ingezet voor nieuwe starters en ondernemingen.
D.O.P. vindt het van belang dat als er gemeenschapsgeld gestoken wordt in nieuwe
bedrijvigheid, dat deze bedrijvigheid moet passen binnen een circulaire economie.
M.a.w. geen subsidie indien daar niet aan voldaan wordt? Ook graag op de agenda.
Dan het concept Omgevingskoers.
We hebben zorgen en vragen over de geschetste koers in dit document wat geen
formele status zou hebben maar wel beoogd een invloedrijk en samenbindend
document te zijn.
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M.n. de geschetste ontwikkelingen in de Agro As de Peel en omgeving Heesch baart
ons zorgen. Het lijkt een LOG in nieuwe taal te worden, maar wat doet dat met de
inwoners in dit gebied? Wat doet dat met het gezondheidsimago van andere
economische pijlers in dit gebied? Is concentratie hier geen vloek. Als de primaire
sector zo bovenmatig belangrijk is, waarom dan geen spreiding over N.O. Brabant?.
D.O.P. zou dit onderdeel binnen de omgevingskoers, acceptabel, dus met instemming
van de inwoners/burgers, dus democratisch, ingekaderd willen zien. Ziet het college
hier een mogelijkheid voor?
Tot zover de tweede termijn.
In het afgelopen jaar zijn de zogenaamde Kleinsma gelden beschikbaar gekomen aan de gemeenten
ter bestrijding van armoede. Voor Boekel is dit €39.000.
Dit geld is nu niet apart zichtbaar in de begroting, maar wij willen wel dat alles wat hiervoor door de
overheid beschikbaar wordt gesteld ook bij deze groep terecht komt. Dit geldt niet alleen voor
armoede bestrijding maar ook voor de zorg.
Over armoede bestrijding heeft stichting leergeld onlangs nog een gesprek gehad met de wethouder
en hieruit kwam naar voor dat n.a.v de website , waar staat je gemeente, dat er binnen de 3
deelnemende gemeente (Gemert-Laarbeek en Boekel) er nog 1000 kinderen niet bereikt worden.
Zij zijn dan ook bezig met het uitbreiden van hun pakket met o.a.
1. Meer kinderen bereiken
2. Een zomer- en winterkleding pakket
3. Na het behalen van zwem diploma A ook zwemdiploma B
4. Uitbreiden van de leeftijds groep van 0-18 jaar
De grote uitdaging is hoe bereik je de groep die nu nog niet in beeld is. Een probleem van deze groep
is de laaggeletterdheid. (Taak bibliotheek, zou mooi zijn als daar ook weer flyers kunnen liggen).
Stichting leergeld is ook bezig met het opzetten van een nieuwe website die voor deze groep
toegankelijker is.
Ook gaan ze bekijken of er via Social media wat meer aandacht/ bekendheid gemaakt kan worden.
Dit alles is nu nog in ontwikkeling en ze hebben van de wethouder de toezegging ontvangen dat
indien nodig de gemeente geld bij zal leggen.
Aangezien er weer verkiezingen aankomen willen wij graag een bevestiging van deze afspraak.
Wijkverpleegkundige
De D.O.P. is van mening dat er in Boekel een wijkverpleegkundige lid van het dorpsteam moet zijn.
Zij kan als geen ander samen met de cliënt bekijken wat voor hulp/zorg nodig is. Ze betrekt familie en
mantelzorgers erbij en organiseert zo de zorg en onder houdt contact met huisartsen etc.
Mensen worden steeds ouder en blijven langer zelfstandig wonen. Dus een zeer belangrijke persoon
binnen het team. Wij zijn dan ook blij dat dit in Boekel goed geregeld is. En in het nieuwe
regeerakkoord komt hier weer extra geld voor.
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