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Notulen
1.

Opening en mededelingen van de voorzitter en inventarisatie spreekrecht over
geagendeerde onderwerpen.
De voorzitter opent de vergaderingen en heet iedereen welkom. Mevrouw Lonneke
Hoondert, bestuurslid van het nieuwe Museum Boxtel wil inspreken bij agendapunt 5
‘Museumbeleid gemeente Boxtel’.

2.

Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vaststelling van het verslag van de vergadering van 10 september 2012.
Op verzoek van de fractie van het CDA wordt aan het verslag onder agendapunt 5
toegevoegd “In reactie op het voorstel van het CDA om het welzijnsprogramma dat
wordt uitgevoerd door Delta/de Twern in regionaal verband op te pakken, antwoordt
wethouder De Man dat gemeenten al op diverse vlakken samenwerken (Mik, transities
e.d.) en dat wellicht de suggesties van het CDA een hele goede is”. Met inachtneming
hiervan wordt het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag informeert Balans (Safarlou) naar de stand van zaken
rondom HCL. Wethouder Van de Langenberg zegt dat de Stichting Waarborgfonds Sport
een rapport heeft uitgebracht en naar aanleiding hiervan hij door HCL wordt uitgenodigd
voor een gesprek. Wethouder de Man zendt nog na het antwoord op de vraag van DPBL
over hoe de ontwikkeling van de Michaëlschool en fase 3+4 leerlingen zich verhoudt tot
het leerlingenvervoer (toezegging uit de commissie van 8-10-12).

4.

Aandachtspunten.
a. Door de raad voor de commissie geagendeerde stukken:
- Afschrift van de brief van de brancheorganisatie voor de schoonmaak- en
glazenwassersbranche aan de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch d.d. 4 oktober
2012 waarin men bezwaar maakt tegen de oprichting van de SchoonmaakCoöperatie
(SP, raad 23-10-12).
D De SP (Van den Broek) vraagt of dit initiatief juridische wel mogelijk is. Daarnaast pleit
hij ervoor dat de raad zich laat informeren door Wsd en de werkgeversorganisatie hoe zij
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de inspelen op de arbeidsmarktontwikkelingen en de gevolgen daarvan. Wethouder Van
de Langenberg beantwoordt de vragen en zegt toe de antwoordbrief van de gemeente
’s-Hertogenbosch ter inzage te leggen. Wethouder de Man verwacht dat in maart/april
de gevolgen van de 3 decentralisaties en de gevolgen voor de Wsd van de
bezuinigingsmaatregelen pas voldoende bekend zijn om daarna een themabijeenkomst
te organiseren.
b. Aandachtspuntenlijst.
Wethouder De Man zegt dat de Wmo-cliëntdagen zijn nog niet afgerond, dus de
evaluatie hiervan schuift op. Op vragen van de VVD (De Vries) en D66 (Louwers) licht
de wethouder de bezuinigingsmaatregel op Huishoudelijke Hulp 1 vanuit het Rijk toe.
Het gaat om een bezuiniging van 1 miljoen euro en betreft 758 cliënten (51.000 uur).
5. R Notitie Museumbeleid gemeente Boxtel 2013 – 2017. (reg nr 1210469)
Mevrouw Lonneke Hoondert, bestuurslid van het nieuwe Museum Boxtel spreekt in bij
dit punt. Het museumbestuur staat volledig achter de nota. Mevrouw Hoondert gaat in op
de filosofie en de ambities van het nieuwe museum en onthult de naam en het logo van
het museum: MUBO. Daarna beantwoordt zij de vragen van de commissieleden.
Alle fracties kunnen zich vinden in het voorliggende museumbeleid en complimenteren
de wethouder met deze prima notitie. Het enthousiasme waarmee de inspreekster heeft
verteld en de grote inzet van de vrijwilligers geeft menige fractie (nog) meer vertrouwen
in het welslagen van het nieuwe museum. Men wenst het bestuur alle succes en hoopt
op een spoedige opening van het museum. De fracties hebben nog de volgende
opmerkingen en/of vragen:
- Combinatie95 (Van Giersbergen) vraagt of de maatschappelijke stages nog wel
doorgaan gezien recente berichtgeving in de kranten hierover.
- BoxtelsBelang (Van de Wetering) vindt het net als de SP prima dat de collecties zijn
samengevoegd. Net als het CDA is BoxtelsBelang is blij te horen dat het
museumbestuur al ideeën heeft om het museum te verlevendigen en bezoekers tot
een herhalingsbezoek te verleiden.
- De VVD (Van Hellemondt), BoxtelsBelang en het CDA zien in een goede
horecavoorziening en ruime openingstijden belangrijke randvoorwaarden voor het
succes van het museum.
- PvdA/GL (Geurtz) vraagt of er ook ruimte is voor vernieuwende kunst en vraagt een
toelichting op het financiële plaatje.
- D66 (Louwers) geeft het belang van het museum aan, dat naast de intrinsieke waarde
van kunst en cultuur het ook waarde kan hebben op andere beleidsterreinen zoals
economisch, educatief, recreatief enz. D66 pleit ervoor om duidelijke ambities te stellen
en geeft als suggestie mee om toch een manier te vinden om het publiek te betrekken
bij de programmering van het museum.
- DPBL (Hoven) informeert naar de uniforme subsidieverstrekking en de fractie vraagt
zich af waar bijvoorbeeld De Groene Poort en het Was- en Strijkmuseum in dit verhaal
zitten.
- De SP (Van den Broek) vindt het museum ook een prima initiatief om Boxtel op het
gebied van toerisme aantrekkelijker te maken. In dit kader pleit de SP ook voor het
terugbrengen van meer cultuurhistorie in het centrum en voor behoud van de
pastorietuin.
- Het CDA (Van der Sloot) stelt vragen over het kwaliteitskeurmerk en de bestuursvorm
van MUBO. Het CDA pleit voor gelijke behandeling en waardering van alle musea in
Boxtel en voor gelijke opleidingsmogelijkheden van de vrijwilligers van diverse musea.
De fractie vindt het erg jammer dat de nieuwe locatie voor dit museum niet in het zicht
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ligt, maar aan de achterzijde van het Ursulagebouw.
- Balans (Safarlou) vindt het net als de SP goed dat op deze wijze het Boxtelse erfgoed
word behouden en wordt tentoongesteld.
Wethouder De Man zegt dat aan het kwaliteitskeurmerk voor MUBO wordt gewerkt. De
opening staat voor april gepland en omdat het museum ook een toeristische trekker
moet worden, zal ook buiten Boxtel bekendheid worden gegeven aan het nieuwe
museum. Uitvoering vindt plaats binnen het daarvoor in de begroting beschikbaar
gestelde budget. De wethouder meldt dat met MUBO een prestatiecontract wordt
afgesloten waarin doelstellingen worden vastgelegd. De raad wordt jaarlijks, bij
behandeling van de gemeentelijke jaarrekening, geïnformeerd middels overzichten uit
het prestatiecontract. Bij musea is onderscheid tussen gesubsidieerde instellingen en
particuliere instellingen. Voor alle vrijwilligers geldt dat zij gebruik kunnen maken van
dezelfde faciliteiten. De horecafaciliteit bestaat vooralsnog uit koffiehoek. Mevrouw
Hoondert meldt nog dat in MUBO ook voor moderne kunst ruimte is gereserveerd. De
openingstijden van MUBO zijn nog niet bekend en afhankelijk van de inzetbaarheid van
vrijwilligers, stagiaires e.d.
6. R Begroting 2013 openbaar onderwijs. (reg nr 1210484)
De VVD (Van Hellemondt), BoxtelsBelang (Van de Wetering) en het CDA (Brouns)
vragen zich af wie de genoemde inzet van extra middelen controleert. Wethouder De
Man zegt dat de controle in het ambtelijk voortraject wordt uitgevoerd. De reserves zijn
ingezet om deskundigheid van personeel te vergroten en kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren. Op de vraag van Balans hoe het staat met de huisvesting van de
Wilgenbroekschool kan de wethouder nog geen mededelingen doen.
7.

Stukken ter kennisname:
a. Notitie Stand van zaken ‘Wmo Samen Onderweg’. (reg nr 1210453)
De SP, D66 en BoxtelsBelang agenderen dit punt voor de komende vergadering. De
SP (Van den Broek) betoogt dat dit een raadsvoorstel had moeten zijn. Wethouder
De Man zegt dat met deze tussentijdse evaluatie, de evaluatie van de Wmo-cliënten
dagen en de bespreking van het Wmo-beleidsplan in maart, voldaan wordt aan de
verplichtingen. In 2015 vindt de uitgebreide evaluatie plaats,
b. Rolstoelpool – Algemene rolstoelvoorziening, in het kader van de Wmo. (reg nr
1210493)
Op de vraag van D66 (Louwers) welke besparing de invoering van de rolstoelpool
oplevert antwoordt wethouder De Man dat dit € 25.000 is (nota: besparing is
€ 60.000)
c. Evaluatie BOS-impuls. (reg nr 1210494)
Geen opmerkingen

8.

Inventarisatie hamerstukken.
De “Notitie Museumbeleid gemeente Boxtel 2013 – 2017” en de “Begroting 2013
openbaar onderwijs” gaan beide als hamerstuk naar de raad.

9.

Rondvraag en sluiting.
- Het CDA (Brouns) informeert naar de stand van zaken omtrent De Rots en pleit voor
behoud. Wethouder De Man zegt dat het bestuur van De Rots 4 december haar
toekomstplannen presenteert aan het college. Op 11 december behandeld het college
het voorstel over deze materie en in januari volgt bespreking in de commissie.
- Balans (Vos) is blij met de gehouden informatieavond over alcohol en drugs voor 15 en
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16 jarigen en informeert of er ook aan 12 jarigen voorlichting kan worden gegeven.
Wethouder De Man zal de suggestie meenemen naar het Centrum voor Jeugd en
Gezin.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20.50 uur.

Toezeggingen
-

-

Wethouder de Man zendt nog na het antwoord op de vraag van DPBL over hoe de
ontwikkeling van de Michaëlschool en fase 3+4 leerlingen zich verhoudt tot het
leerlingenvervoer (cie 8-10-12).
Wethouder Van de Langenberg zal de antwoordbrief van de gemeente ’s-Hertogenbosch
aan de brancheorganisatie voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche ter inzage te
leggen.
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