Advieslijst van de digitale commissie Wonen en Werken d.d.
13 mei
2020 20.00 uur – 23.15 uur.
Aanwezig:

De heer A.D.M.M. de Wit (voorzitter),
Mevrouw M.R.P. Philipse (griffier),
.
De heer T.T.P.J. Rooijackers (CDA),
De heer M.J.C.G. Cornelissen (CDA),
Mevrouw A.J.P.M. van Eert-van de Ven (GVB),
De heer J.M.M. van Lanen (DO),
De heer M. Kanters (DOP),
Mevrouw N. Dijcks-Mijland,
De heer F.H.A. Koolen VVD).

Tevens aanwezig: De heer M.J.A. Tielemans (wethouder),
De heer M.R.G. Buijsse (wethouder),
Mevrouw C.A.J.M. Savelkoul-van Rooij (notuliste).
Agendapunt
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht voor
burgers
4. Terugkoppeling vanuit
portefeuillehouders
Regio Brabant
Noordoost.

Advies
De vz opent de vergadering.
De agenda wordt volgens concept vastgesteld.
Niemand heeft zich aangemeld voor het spreekrecht voor burgers.
Wethouder Tielemans deelt mede dat binnen de Regiotaxi de begroting is
voorbereid en er is gesproken over de maatregelen in verband met corona.
De afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel heeft ook de begroting
voorbereid. N.a.v. de vorige commissievergadering is ook gesproken over de
inzameling van oud papier in Huize Padua. De route van Boekel voor de
inzameling wordt uitgebreid met Huize Padua, dus de inzameling is daar nu
ook verzekerd.
In het portefeuillehoudersoverleg ruimte en mobiliteit hebben de
gedeputeerden uitleg gegeven over de nationale omgevingsvisie en over het
in de toekomst slimmer omgaan met vervoer.
Bij Vereniging Sport en Gemeenten zijn een aantal bijeenkomsten geweest
met name over de maatregelen t.a.v. het weer opnieuw kunnen sporten;
daarbij is de inzet om met de wethouders Sport een gelijksoortige aanpak na
te streven binnen de verschillende gemeenten.
In het portefeuillehoudersoverleg arbeidsmarkt werden een aantal projecten
voorgesteld om de arbeidsmarkt te stimuleren en ook in de veranderende
arbeidsmarkt kansen te geven voor hen die wat zwakker zijn in de markt.
Voor de TOZO-regeling hebben zich 144 personen aangemeld uit Boekel;
deze regeling wordt door de gemeente Meierijstad afgewikkeld en dat gaat
heel goed.
Morgen is er een poho wonen waarin regionaal het plan Voskuilen afgestemd
zal worden.
GVB geeft aan dat er een bericht is ontvangen rondom het futur-fitprogramma, een initiatief vanuit de regio Noordoost Brabant en de vraag is of
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dit voldoende bij de ondernemers bekend is?
Wethouder Tielemans antwoordt dat dit programma bij de wethouder niet
bekend is. Wel is er het programma ZZP-Boost om zzp-ers te stimuleren. De
wethouder gaat na of het door mevrouw Van Eert benoemde programma een
onderdeel is van het poho-arbeidsmarktprogramma
DOP vraagt wat er regionaal wordt afgestemd m.b.t. plan Voskuilen?
Wethouder Tielemans antwoordt dat elk bouwproject met meer dan 24
woningen in een uitbreidingswijk behandeld moet worden in de regio. Deze
plannen worden in detail doorgenomen met de buurgemeenten. Is dat
gebeurd dan volgt eerst een formeel proces, eerst ambtelijk en daarna
bestuurlijk.
Wethouder Buijsse geeft aan dat m.b.t. economische zaken afstemming wordt
gezocht in de regio t.a.v. maatregelen. Zo is er bijvoorbeeld besloten om als
regio gezamenlijk op te trekken als het gaat over kwijtscheldingsmaatregelen.
Vanuit het rijk is er een principe-instemming van 10 mio voor de regio
Noordoost Brabant, te besteden aan het verbeteren van wonen, werken en
leven in de regio. Voor Boekel komen daar 2 zaken in terug: de
gebiedsaanpak en de zogenaamde methode Boekel. Er wordt druk gewerkt
aan de uitwerking van de Regiodeal. Daarover komt meer info naar de raad en
waar nodig wordt de raad betrokken in de besluitvorming.
Wethouder Buijsse heeft samen met wethouder Tielemans in de regio
gevraagd om een evaluatie werkprocedure bedrijventerreinen. Boekel heeft
een urgente situatie, omdat er geen bedrijventerreinen meer te koop zijn. Het
opnieuw aan kunnen bieden van kavels vergt regionaal overleg en een
bureaucratische procedure. Ook is er aandacht gevraagd voor onze wens voor
uitbreiding van bedrijventerrein in Venhorst en in Boekel.
M.b.t. het innovatieproject gezondheid en het buitengebied, een project waar
Agrifood Capital samen met de GGD optrekt, valt te melden dat de 1e casus in
Boekel zal zijn en de 2e casus in Sint Anthonis. Er is een klankbordgroep die
meedenkt over gezondheid in het buitengebied. Daarin hebben inmiddels ook
de ZLTO en de Bernhezer Buitenwacht, een burgergroep, plaatsgenomen.
Morgen worden de gesprekken in de kopgroep transitie landbouw voortgezet
en dan worden zaken zoals de warme sanering en de aanpak stikstof weer
opgepakt. Ook de regiodeal staat daar op de agenda.
DOP vraagt of er financiële middelen worden toegekend aan de 2 projecten in
Boekel van de regiodeal.
Wethouder Buijsse reageert dat in een informatieavond is medegedeeld dat
Boekel mogelijk een project wil doen in het buitengebied om een
kwaliteitsimpuls te kunnen geven aan het buitengebied. Die aanpak slaat aan
in de regio en daarmee wil men aan de slag. U bent daarbij ook geïnformeerd
over middelen die wij aan het vrijmaken zijn mogelijk door een samenwerking
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met de ruimte-voor-ruimte cv.
CDA had eerder begrepen uit een informatieavond m.b.t. de regiodeal en de
methode Boekel dat er een raadsvoorstel aan de raad zou worden voorgelegd
o.a. m.b.t. de aanpassing van de tarieven. Zij wil graag meer geïnformeerd
worden over de aanpak.
Wethouder Buijsse reageert dat er een voorstel in juni of na de zomer aan de
raad zal worden voorgelegd.
5. Raadsvoorstel inzake VVD adviseert positief naar de raad, ondanks alle bezwaren en vragen. De
concept bod Regionale RES is opgelegd door het Rijk. Zij verzoekt om een paragraaf met kosten en
Energie Strategie en
opbrengsten toe te voegen aan het raadsvoorstel.
GVB wil nog overleg met de achterban, alvorens een advies uit te brengen
lokale inbedding.
aan de raad. GVB benadrukt dat zij geen biomassa wil.
DOP geeft aan de materie als omvangrijk en complex te ervaren en zij
verzoekt om meer toelichting.
CDA pleit voor draagvlak onder de inwoners en zij pleit voor beleid t.a.v.
zonneweides. CDA pleit voor maatregelen die technisch haalbaar en
financieel haalbaar zijn.
6. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
bestemmingsplan
van Burgemeester en Wethouders.
Burgemeester
Ottowstraat ong.
zake kadernota 2021
ODBN.
7. Raadsvoorstel inzake De commissie adviseert unaniem positief naar de raad conform het voorstel
Grondbedrijfrapportage van Burgemeester en Wethouders.
2020.
8. Raadsvoorstel inzake VVD adviseert positief naar de raad, maar zij geeft aan dat de visie niet ten
gebiedsvisie Centrum
kosten mag gaan van het woongenot van andere burgers.
CDA adviseert positief naar de raad.
Boekel.
Alle fracties hebben gevraagd naar de impact van de oostwestverbinding tot
de gebiedsvisie.
GVB vindt dat de gebiedsvisie nog niet rijp is voor besluitvorming in de
raadsvergadering. Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk en dat
gebeurt op zijn vroegst eind 2020. Tenslotte zijn de financiële gevolgen niet te
overzien. Zij stelt voor om de gebiedsvisie pas aan de raad voor te leggen,
wanneer verkeersstudie is gedaan, zodat de verkeerstudie kan worden
toegevoegd.
DOP vindt dat er te halsstarrig wordt vastgehouden aan een 3e supermarkt.
Online aankopen neemt enkel toe, terwijl hier niets over terug te vinden is in
de gebiedsvisie. Zij stelt voor om de tuin van de pastorie als een groen lint van
het Sint Petrus tot aan Supercoop bij het plein te betrekken. Zij mist de functie
van horeca die een wezenlijk onderdeel is van een boodschappendorp.
9. Mededelingen,
Er zijn geen mededelingen.
ingekomen stukken en
memo’s.
10. Vaststelling
De advieslijst wordt, conform concept, vastgesteld.
advieslijst commissie
Wonen en Werken 17
februari 2020.
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11 . Rondvraag.

1

2.
3.

De heer Van den Hoogen vraagt of de Peelkensweg nog afgesloten wordt
naar de Grote Baan in het kader van de oostwestverbinding?
Wethouder Tielemans antwoordt dat voor de afsluiting een verzoek bij de
Provincie moet worden ingediend. Het verkeer zal via de ventweg naar de
rotonde worden geleid.
Mevrouw Van Eert geeft aan dat er weinig meetpunten zijn om de lucht te
meten, n.a.v. het schone lucht akkoord. Om te weten of er vooruitgang wordt
geboekt, dienen er voldoende meetpunten te zijn en zij vraagt of de wethouder
hiervan op de hoogte is en wat gaat hij hieraan doen.
Wethouder Buijsse reageert dat het schone lucht akkoord mogelijk een
instrumentenpakket en een ambitie geeft aan de gemeenten. Het college heeft
het standpunt ingenomen dat de regie van het onderzoek naar de relatie
luchtkwaliteit en corona gevoerd wordt door de wethouder gezondheid.
Mevrouw Van Eert benadrukt het belang van meetmogelijkheden om de
luchtkwaliteit te kunnen meten.
De heer Kanters complimenteert de vz met het digitaal voorzitterschap.
De heer Van Lanen vraagt of de gemeenteraad geïnformeerd kan worden
over de gevolgen van corona voor de diverse sectoren en groepen mensen in
Boekel. Daarnaast wordt het tijd dat de raad bepaalt welke projecten on hold
moeten worden gezet a.g.v. de crisis. Wat heeft het nieuwe provinciale
regeerakkoord voor impact voor Boekel? Hoe wordt de bestrijding van de
processierups aangepakt?
Wethouder Buijsse stelt de wedervraag om de gevolgen van het coronavirus
voor Boekel te agenderen voor een volgende commissievergadering, indien er
dan nog sprake is van het virus. De wethouder geeft aan dat het nu nog niet is
aan te geven wat de gevolgen zijn van het nieuwe regeerakkoord. Hij
verwacht op de korte termijn niet veel vergaderingen. Informatie over de
bestrijding van de processierups is reeds verspreid via de buurtpreventie.
Wethouder Tielemans reageert dat de situatie per week verandert m.b.t. het
coronavirus.
 De wethouder zegt toe de vraag, wat de gevolgen van het coronavirus voor
Boekel zijn, in het college te bespreken en hier bij de raad op terug te
komen.
Het nieuwe provinciale regeerakkoord zal voornamelijk positief zijn voor de
woningbouw in kleine kernen. Middels het Boekels Weekblad zijn de burgers
geïnformeerd over de bestrijding van de processierups o.a. door te spuiten en
het plaatsen van mezenkastjes.

Toezeggingen
Wethouder Buijsse zegt toe, in de commissie Wonen en Werken van
20 februari 2019, m.b.t. het raadsvoorstel Kadernota 2020 ODBN, het
standpunt van de adoptiegemeente “dat het niet bezwaarlijk is dat de
meerjarenraming niet is opgenomen in de kadernota” mee te nemen
naar het Algemeen Bestuur.
Wethouder Buijsse zegt toe in de commissie Wonen en Werken van 25
september 2019 ambtelijk na te vragen welk soort projecten het betreft
die n.a.v. de uitkomsten van de PAS stil zijn komen te liggen.
Wethouder Tielemans zegt toe, in de commissie Wonen en Werken
van 25 september 2019, in het najaar van 2020 een bestemmingsplan
Voskuilen aan de raad voor te leggen.
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Voortgang

4.

5.

Wethouder Buijsse zegt toe, in de commissie Wonen en Werken van 25
september 2019, na te vragen hoe het zit met de gelden voor fietspaden
in de uitwerking van Vitaal Buitengebied Boekel, omdat ambtelijk is
aangegeven dat er geen gelden zijn, terwijl de raad deze heeft
gevoteerd.
Wethouder Tielemans zegt toe, in de commissie Wonen en Werken van
13 mei 2020, de gevolgen van het coronavirus voor Boekel in het
college te bespreken en hier bij de raad op terug te komen.
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