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2 Openbare besluitenlijst B&W 2020-11-3
1 Openbare besluitenlijst B&W 2020-11-3

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel gehouden
op 3 november 2020
nr

Titel

Zaaknummer

1.

Agenda Collegevergadering 2020-11-3

229581

Voorgesteld besluit:
Bespreekpunten vaststellen
Besluit:
Het college heeft de agenda vastgesteld

2.

Openbare besluitenlijst B&W 2020-10-27

229580

Voorgesteld besluit:
Openbare besluitenlijst ter vaststelling
Besluit:
het college heeft de besluitenlijst van 27 oktober vastgesteld

3.

Collegevoorstel RIB Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige
Centra Gemeente Beesel (november 2020)

222028

Voorgesteld besluit:
Instemmen met RIB Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Centra
Gemeente Beesel en deze naar de Raadsleden zenden.
Besluit:
Het college heeft conform voorstel en advies besloten, met een nadere
specificatie van de uitgegeven bedragen.

4.

Collegevoorstel RIB 22-10-2020 afkoppelen hemelwater
gemeentelijke gebouwen

222820

Voorgesteld besluit:
Instemmen met raadsinformatiebrief over het afkoppelen van
hemelwaterafvoeren bij onze gemeentelijke gebouwen.
Besluit:
Het college heeft de voorstel en advies besloten, met een kleine aanpassing.

5.

Bezwaar tegen besluit van 28-1- 2020 voor het kappen van 9
beuken OV 2020-19

3892
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Voorgesteld besluit:
Het bezwaar van de Bomenstichting t.a.v. de kap van de 9 beuken aan de
Oude baan te Reuver wordt ongegrond verklaard.
Besluit:
Het college heeft conform voorstel en advies besloten.

6.

Collegevoorstel PHO Ruimte van 5 november 2020

231260

Voorgesteld besluit:
1. Het voorstel aan het college is om de portefeuillehouder(s) mandaat te
verlenen om tijdens het PHO Ruimte van 5 november 2020 beslissingen aan te
gaan namens het college op aan de orde zijnde agendapunten.
2. Het voorstel is verder om de ontvangen agenda en de bijbehorende stukken
voor het PHO Ruimte van 5 november 2020 voor kennisgeving aan te nemen.
Besluit:
Het college heeft conform voorstel en advies besloten.

7.

Collegevoorstel motie 6-7-20: Cameratoezicht bij ondergrondse
milieustraten huishoudelijk afval

221646

Voorgesteld besluit:
Wij verzoeken uw college de raad te ontraden uitvoering te geven aan de motie
'Cameratoezicht bij ondergrondse milieustraten huishoudelijk afval' middels
bijgaande concept raadsinformatiebrief.
Besluit:
College heeft conform voorstel en advies besloten met weglating van het kopje
vragen
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1 Collegevoorstel RIB Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel (november 2020)

Collegevoorstel
Onderwerp
RIB Uitvoeringsprogramma
Toekomstbestendige centra gemeente Beesel

portefeuillehouder: Debbie Heesakkers
afdeling/team: Grondgebied / Ruimtelijke Ontwikkeling
opsteller: Kristie van Os
datum vergadering: 3 november 20203 november 2020
zaaknummer: 0889222028

Samenvatting
In december 2019 heeft de Raad de visie Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel vastgesteld en
krediet beschikbaar gesteld voor het Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Centra Gemeente
Beesel (UP TCGB). Met deze Raadsinformatiebrief informeren we de Raad over de voortgang in het
uitvoeringsprogramma.

Voorstel / advies
RIB vaststellen en versturen naar de Raad.

Beslissing BenW
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Toelichting BenW-nota
1. Aanleiding
In december 2019 heeft de Raad de visie Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel vastgesteld en
krediet beschikbaar gesteld voor het Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Centra Gemeente
Beesel (UP TCGB). Met deze Raadsinformatiebrief informeren we de Raad over de voortgang in het
uitvoeringsprogramma.

2. Doelstelling
Het UP TCGB heeft tot doel de winkelleegstand aan te pakken en de levendigheid in de drie centra te
vergroten.

3. Uitgangssituatie
Dit is de tweede RIB over UP TCGB. De eerste RIB ging alleen over centrummanagement en is begin
maart 2020 aan de Raad verzonden. Nu geven we de stand van zaken van alle meer dan 40 acties weer.

4. Rol gemeente
Initiator / facilitator

5. Toelichting
Zie aanleiding.

6. Visie Blij in Beesel
Bedrijvig en Gemeente in Gemeenschap

7. Integrale afstemming
a.

Collegeprogramma
Toekomstbestendige centra en aanpak winkelleegstand

b.

Financieel
Financiële stand van zaken ontvangen: valt binnen vastgesteld krediet

c.

Juridisch
n.v.t.

d.

Risico’s
Vertraging in uitvoering van diverse acties door Corona (o.a. voortgang
centrummanagement i.s.m. ondernemers en/of vastgoedeigenaren)

e.

Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)
n.v.t. voor RIB in totaal (als er mijlpalen bij de diverse acties worden bereikt, dan wordt
daaraan wel aandacht besteed)

8. Toegankelijkheid
n.v.t.

9. Duurzaamheid
n.v.t.
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Bijlagen
1. RIB Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel
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1 Collegevoorstel RIB 22-10-2020 afkoppelen hemelwater gemeentelijke gebouwen

Collegevoorstel
Onderwerp
afkoppelen hemelwaterafvoer gymzaal
Offenbeek en zalencentrum de Schakel

portefeuillehouder:
afdeling/team: Grondgebied / Aanleg en Beheer
Openbare Ruimte en Gebouwen
opsteller: Edwin Ransz
datum vergadering:
zaaknummer: 0889222820

Samenvatting
Middels raadsinformatiebrief de gemeenteraad informeren over het collegebesluit om het afkoppelen van
de hemelwaterafvoeren bij gymzaal Offenbeek en zalencentrum De Schakel, op te schorten.

Voorstel / advies
Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief d.d. 20 oktober 2020.

Beslissing BenW
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Toelichting BenW-nota
1. Aanleiding
Aanleiding van dit voorstel is het besluit dat de gemeenteraad op 29-01-2018 heeft genomen bij het
vaststellen van het gemeentelijk rioleringsplan. Bij het vaststellen van het rioleringsplan heeft de raad
besloten om ook de hemelwaterafvoeren van de gemeentelijke gebouwen af te koppelen van het riool.
Door middel van een raadsinformatiebrief met de datum 23-10-2018 hebben we de gemeenteraad eerder
geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden.

2. Doelstelling
Doel van dit voorstel is om de gemeenteraad te informeren over uw besluit om het afkoppelen van de
hemelwaterafvoeren bij zalencentrum De Schakel en gymzaal Offenbeek, op te schorten.
Dit besluit heeft u genomen bij het vaststellen van de nieuwe onderhoudsplannen voor onze
gemeentelijke gebouwen.

3. Uitgangssituatie
 Besluit gemeenteraad op 29-01-2018 om de hemelwaterafvoeren van onze gemeentelijke gebouwen
af te koppelen van het riool;
 Raadsinformatiebrief van 23-10-2018 waarbij de gemeenteraad is geïnformeerd over de voortgang
van het afkoppelen van onze gebouwen;
 Collegebesluit van 31 augustus 2020 waarbij u heeft besloten om het afkoppelen van de
hemelwaterafvoeren bij zalencentrum De Schakel en gymzaal Offenbeek, op te schorten.

4. Rol gemeente
Niet van toepassing.

5. Toelichting
Het afkoppelen van hemelwaterafvoeren bij onze gemeentelijke gebouwen heeft met name betrekking
op de volgende gebouwen:
- Gymzaal Beesel;
- Sporthal De Schans;
- Gymzaal Offenbeek;
- Zalencentrum De Schakel;
- Brandweerkazerne.
De hemelwaterafvoeren bij het gemeentehuis en onze gemeenteloods zijn reeds eerder afgekoppeld
van onze gemeentelijke riolering.
Met uitzondering van gymzaal Offenbeek en zalencentrum De Schakel is het afkoppelen van de
hemelwaterafvoeren bij alle gemeentelijke accommodaties afgerond. Dit betekent dat we ca. 4870 m2
dakoppervlak hebben afgekoppeld van ons gemeentelijk riool voor een bedrag van ca. € 53.810,--.
Dit komt neer op een kostprijs van ca. € 11,--m2.
Voor gymzaal Offenbeek en zalencentrum De Schakel heeft u op 31 augustus j.l. besloten om het
afkoppelen van deze hemelwaterafvoeren op te schorten.
Hierbij heeft u aangegeven dat het opschorten wordt opgeheven zodra er in de nabijheid van genoemde
locaties, infrastructurele werkzaamheden gaan plaatsvinden waarmee we het afkoppelen van het
hemelwater kunnen combineren.
Hierbij heeft u verder gevraagd om dan ook externe subsidiemogelijkheden te onderzoeken en/ of te
zoeken naar mogelijkheden/ kansen bij gecombineerd uitvoeren van werken.
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Reden om het afkoppelen van deze hemelwaterafvoeren op te schorten, is dat de kosten voor het
afkoppelen van deze hemelwaterafvoeren bij nader inzien verre van doelmatig zijn.
Doelmatig is het afkoppelen van hemelwaterafvoeren namelijk wanneer de kosten niet meer bedragen
dan ca. € 10/ m2 af te koppelen verhard oppervlak.
Voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren bij zalencentrum De Schakel en gymzaal Offenbeek
hebben wij concrete offertes opgevraagd.
Op basis van deze offertes bedragen de kosten voor het afkoppelen van deze hemelwaterafvoeren:
 Zalencentrum De Schakel
€ 37.119 (= € 28/m2);
 Gymzaal Offenbeek
€ 28.144 (= € 39/m2).

6. Visie Blij in Beesel
Dit voorstel sluit met name aan op het onderdeel "Samenwerking" uit de visie Blij in Beesel.
We leveren namelijk zelf een bijdrage in het uitdragen van onze ambities op het gebied van
duurzaamheid door het afkoppelen van hemelwaterafvoeren bij onze gemeentelijke gebouwen.

7. Integrale afstemming
N.v.t.
a.

Collegeprogramma
N.v.t.

b.

Financieel
N.v.t.

c.

Juridisch
N.v.t.

d.

Risico’s
N.v.t.

e.

Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)
N.v.t.

8. Toegankelijkheid
N.v.t.

9. Duurzaamheid
Door het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren bij onze gemeentelijke gebouwen vervult de
gemeente een voorbeeldfunctie naar haar inwoners.

Bijlagen
Raadsinformatiebrief d.d. 20 oktober 2020.
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1 Collegevoorstel bezwaar tegen besluit kappen bomen(2)

Collegevoorstel
Onderwerp
Bezwaar tegen besluit van 28-1- 2020 voor
het kappen van 9 beuken OV 2020-19

portefeuillehouder: Marcel Roelofs
afdeling/team: Grondgebied / Aanleg en Beheer
Openbare Ruimte en Gebouwen
opsteller: Jeanette Haverkort
datum vergadering: 3 november 2020
zaaknummer: 08893892

Samenvatting
Het bezwaar van de Bomenstichting t.a.v. de kap van de 9 beuken aan de Oude baan te Reuver wordt
ongegrond verklaard.

Voorstel / advies
- het bezwaar van de Bomenstichting t.a.v. de kap van de 9 beuken aan de Oude Baan te Reuver
ongegrond te verklaren en de motivering aan te vullen, conform het advies commissie bezwaarschriften.

Beslissing BenW
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Toelichting BenW-nota
1. Aanleiding
De Bomenstichting heeft namens een aantal omwonenden bezwaar ingediend op het verlenen van de
omgevingsvergunning voor de kap van 9 beuken aan de Oude Baan te Reuver. Het bezwaar is
behandeld door de Bezwarencommissie en de commissie heeft het advies uitgebracht om het bezwaar
ongegrond te verklaren met aanpassing van de motivering. Het college dient hierin een beslissing op
bezwaar te nemen.

2. Doelstelling
Door een definitieve beslissing te nemen over de bomen in de Oude Baan conform het advies van de
bezwarencommissie, kunnen we de bomen kappen, het voetpad recht leggen en de plantsoenen
herinrichten.

3. Uitgangssituatie
n.v.t.

4. Rol gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor een veilige openbare ruimte en beheert de bomen in die openbare
ruimte. Het college heeft de omgevingsvergunning voor de kap van de bomen verleend. Nu moet het
college ook een beslissing op bezwaar nemen. De gemeente is dus trekker en beslisser in deze.

5. Toelichting
De 9 beuken in de Oude Baan veroorzaken een onveilige situatie voor de aanwonenden door
over de woningen hangende grote takken en wortelopdruk onder het voetpad. Beide verschijnselen zijn
niet op een duurzame wijze op te lossen. Uit nader onderzoek bleek ook dat de bomen een verminderde
conditie hebben. Het college heeft daartoe een omgevingsvergunning verleend voor de kap van deze
bomen, met daarbij de verplichting tot herplant van nieuwe bomen. Op dit besluit heeft de Bomenstichting
mede namens een aantal omwonenden bezwaar ingediend.
De Bezwarencommissie heeft uitgebreid advies uitgebracht en adviseert om het bezwaar ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten maar wel de motivering van het besluit aan te vullen
met de termijn waarop herplant plaats gaat vinden en de omvang van de te herplanten bomen.
Binnen de doelstelling van klimaat en biodiversiteit is het streven om te kiezen voor winterlindes (Tilia
cordata) en dan te kiezen voor een minimale maat met een stamomtrek van 18 cm. We starten met de
herplant binnen een termijn van 4 maanden.
Na het besluit op bezwaar kunnen we een start maken met het rooien van de bomen en de herinrichting
van de groenvakken.

6. Visie Blij in Beesel
nvt

7. Integrale afstemming
a.

Collegeprogramma
nvt

b.

Financieel
nvt

c.

Juridisch
Tegen het besluit op bezwaar kan de Bomenstichting een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank.
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d.

Risico’s
nvt

e.

Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)

8. Toegankelijkheid
Zoals verwoord in het verweerschrift is de aanvraag omgevingsvergunning voor de kap van de bomen
gedaan vanwege de toenemende onveiligheid van de voetpad door wortelopdruk. Met name oudere
mensen en mensen die minder goed ter been zijn hadden last van het ongelijke voetpad. Juist voor hen
vormt het oversteken over de weg naar het trottoir aan de overzijde een extra barrière. Het belang van
een veilige, toegankelijke openbare ruimte telt in dit geval zwaar.

9. Duurzaamheid
De gemeente vindt de aanwezigheid van bomen erg belangrijk en we kappen bomen niet zomaar om. Dit
is ook de reden dat we uitgebreid onderzoek hebben laten verrichten naar de bomen en mogelijke
oplossingen. Omdat we hier geen andere mogelijkheid zien, willen we in de groenstroken een herplant
doen van klimaatbestendige bomen en planten, waarbij ook rekening wordt gehouden met de
biodiversiteit.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Beslissing op bezwaar
Advies Bezwarencommissie
Verslag hoorzitting van 30 september 2020
Bezwaarschrift Bomenstichting
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6 Collegevoorstel PHO Ruimte van 5 november 2020
1 Collegevoorstel PHO Ruimte van 5 november 2020

Collegevoorstel
Onderwerp
portefeuillehoudersoverleg Ruimte 5-11-2020

portefeuillehouder: Debbie Heesakkers
afdeling/team: Grondgebied / Ruimtelijke Ordening
opsteller: Ton van Loon
datum vergadering: 3 november 2020
zaaknummer: 0889231260

Samenvatting
Op 5 november 2020 vindt het eerstvolgend PHO Ruimte plaats. Dit PHO Ruimte staat wederom in het
teken van de ontwikkelingen in de regionale beleidstrajecten. Daarnaast staan op de agenda ter
kennisname en instemming met doorgeleiding naar de Regiegroep van de regio Noord-Limburg voor
besluitvorming over deze projecten, de projectvoorstellen ten behoeve van de eerste tranche van de
regionale Investeringsagenda. Het betreft de projectvoorstellen voor respectievelijk Landelijk gebiedRuimte, Energie en Klimaatadaptatie, en Toerisme en Leisure.

Voorstel / advies
1. Het voorstel aan het college is om de portefeuillehouder(s) mandaat te verlenen om tijdens het PHO
Ruimte van 5 november 2020 beslissingen aan te gaan namens het college op aan de orde zijnde
agendapunten.
2. Het voorstel is verder om de ontvangen agenda en de bijbehorende stukken voor het PHO Ruimte
van 5 november 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Beslissing BenW
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Toelichting BenW-nota
1. Aanleiding
Op 5 november 2020 vindt vanaf 09.00 tot maximaal 10.30 uur het eerstvolgend PHO Ruimte plaats. Dit
PHO Ruimte staat wederom in het teken van de ontwikkelingen in regionale beleidstrajecten. De
plaatsvervangend voorzitter PHO Ruimte, de heer Splinter, zit het overleg voor. Gedeputeerde de heer
Dritty is ook uitgenodigd.
De agenda en de bijbehorende stukken zijn als bijlagen opgenomen bij dit collegevoorstel. Alle
vergaderstukken zijn in te zien op de website van de regio Venlo / Noord-Limburg www.regiovenlo.nl.
Ook ditmaal vindt het overleg DIGITAAL plaats via MS Teams.

2. Doelstelling
Regionale samenwerking in Noord-Limburg op het gebied van Ruimte.

3. Uitgangssituatie
Zie onderdeel 1.

4. Rol gemeente
Deelnemen in het regiobrede PHO Ruimte.

5. Toelichting
Hieronder volgt een korte toelichting van de belangrijkste agendapunten.
5.1 Opening en mededelingen – bijlage 1
De navolgende mededelingen en/of documenten zijn aan de orde:
 De opvolger van dhr. Van der Putten, dhr. Jenneskens, schuift aan en stelt zich graag voor.
 Regionale zienswijze ontwerp-POVI; hoe gaat het proces verder? – bijlage 1
 Er zijn GEEN cases voor afstemming aangeboden.
 Na afloop van het PHO Ruimte is er een apart overleg (met een aparte MS Teams link zodat ook
andere geïnteresseerden kunnen aanschuiven) waarin de resultaten van het provinciale
koopstromenonderzoek worden toegelicht.
5.2 Vaststellen verslag PHO Ruimte van 3 september 2020 – bijlage 2
Advies RCO
Het advies is om akkoord te gaan met het conceptverslag.
Ambtelijk advies Beesel
Conform advies RCO.
5.3 Stand van zaken (regionale) beleidstrajecten – bijlagen 3a, 3b, 3c1 en 3c2
De bestuurlijke trekkers van de afzonderlijke beleidstrajecten melden kort de voortgang en stand van
zaken. Alle trajecten komen hierbij aan de orde.
Achtereenvolgens worden bij dit agendapunt besproken de beleidstrajecten:
- Wonen
- Economie (detailhandel, bedrijventerreinen en kantoren)
- Land- en tuinbouw
- Stikstofdossier
Een memo is bijgevoegd waarin opnieuw kort de stand van zaken wordt vermeld – bijlage 3a.
- Ruimtelijk Kwaliteitskader
- Vrijetijdseconomie
- Regionale Energie Strategie
- Trendsportal
- Hoogwater-opgave
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-

Huisvesting arbeidsmigranten
Een brief gericht aan de commissie Roemer is ter kennisname bijgevoegd – bijlage 3b
Implementatie Omgevingswet
Voortgang NOVI-gebied De Peel / IBP VP Zuidoostelijke zandgronden
Een laatste ambtelijke versie PvA Novigebied de Peel en een eerste overzicht van lopende of
geplande trajecten of projecten in de Peelregio zijn bijgevoegd. Beide documenten ter kennisname –
bijlagen 3c1 en 3c2. Ter tafel worden de resultaten van de ‘bestuursconferentie’ d.d. 7 oktober 2020
teruggemeld.

Advies RCO
Het advies van het RCO is om kennis te nemen van de voortgang, eventueel werkafspraken te maken.
Ambtelijk advies Beesel
Conform advies RCO.
5.4 Projectvoorstellen landelijk gebied - Ruimte – bijlagen 4a, 4b, 4c, 4d-1, 4d-2, 4e, 4f
De leden van het PHO Ruimte ontvangen een adviesnota inclusief de eerste vijf projectvoorstellen inzake
het thema landelijk gebied - Ruimte. Ter vergadering worden deze voorstellen kort toegelicht.
Advies RCO
Het advies van het RCO is om kennis te nemen van de projecten en in te stemmen met doorgeleiding
naar de Regiegroep van de regio Noord-Limburg voor besluitvorming over deze projecten.
Ambtelijk advies Beesel
Conform advies RCO.
5.5 Projectvoorstellen energie en klimaatadaptatie – bijlagen 5a, 5b, 5c, 5d-1, 5d-2, 5e, 5f
De leden van het PHO Ruimte ontvangen een adviesnota inclusief de eerste vijf projectvoorstellen inzake
het thema energie en klimaatadaptatie. Ter vergadering worden deze voorstellen kort toegelicht.
De concept-RES 1.0 voor Noord- en Midden-Limburg is beschikbaar via de link:
https://www.regionale-energiestrategie.nl/resnml/default.aspx
Advies RCO
Het advies van het RCO is om kennis te nemen van de projecten en in te stemmen met doorgeleiding
naar de Regiegroep van de regio Noord-Limburg voor besluitvorming over deze projecten.
Ambtelijk advies Beesel
Conform advies RCO.
5.6 Projectvoorstellen toerisme en leisure – bijlage 6
De leden van het PHO Ruimte ontvangen een adviesnota over de projectvoorstellen inzake het thema
toerisme en leisure. De projecten zijn eerder besproken in het BO Vrijetijdseconomie. Ter vergadering
worden deze voorstellen kort toegelicht.
Advies RCO
Het advies van het RCO is om kennis te nemen van de projecten zoals besproken in het BO VTE en in te
stemmen met doorgeleiding naar de Regiegroep van de regio Noord-Limburg voor besluitvorming over
deze projecten.
Ambtelijk advies Beesel
Conform advies RCO.

Digitale bijeenkomst toelichting provinciaal koopstromenonderzoek
10.30 – max. 11.30 uur.
Vanuit de provincie/adviesbureau wordt een toelichting verzorgd. Er wordt een aparte vergaderlink
gestuurd zodat ook betrokken ambtenaren kunnen aanschuiven.
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6. Visie Blij in Beesel
N.v.t.

7. Integrale afstemming
Het collegevoorstel is afgestemd binnen de afdelingen Algemene Zaken en Grondgebied.
a.

Collegeprogramma
N.v.t.

b.

Financieel
N.v.t.

c.

Juridisch
N.v.t.

d.

Risico’s
N.v.t.

e.

Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)
N.v.t.

8. Toegankelijkheid
N.v.t.

9. Duurzaamheid
N.v.t.

Bijlagen
0. PHOR 201105 conceptagenda
1. PHOR 201105 Regionale zienswijze ontwerp-POVI Limburg aangevuld
2. PHOR 201105 conceptverslag 3 september 2020
3a. PHOR 201105 Memo stikstofproblematiek
3b. PHOR 201105 Brief arbeidsmigranten concept versie 12 oktober 2020
3c1. PHOR 201105 Plan van aanpak gebiedssamenwerking De Peel
3c2. PHOR 201105 Overzicht trajecten gebiedssamenwerking De Peel
4a. PHOR 201105 Adviesnota projectvoorstellen Landelijk gebied-Ruimte
4b. PHOR 201105 Project grenzeloos meten
4c. PHOR 201105 Project maatwerkversneller
4d-1, 4d-2. PHOR 201105 Project Maasheggen
4e. PHOR 201105 Aanpak VAB
4f. PHOR 201105 Samen aan de keukentafel
5a. PHOR 201105 Adviesnota projectvoorstellen energie en klimaatadaptatie
5b. PHOR 201105 RES en doorvertaling naar uitvoering
5c. PHOR 201105 Energielandschappen
5d1 en 5d2. PHOR 201105 Charter energie MKB
5e. PHOR 201105 Opslag en omslag van energie
5f. PHOR 201105 Verkenning integrale aanpak klimaat
6. PHOR 201105 Adviesnota Projectvoorstellen Toerisme en Leisure
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Collegevoorstel
Onderwerp
RIB - motie 6-7-20: Cameratoezicht bij
ondergrondse milieustraten huishoudelijk afval

portefeuillehouder: Marcel Roelofs
afdeling/team: Grondgebied / Afval&Duurzaamheid
opsteller: Miriam Gommans-Janssen
datum vergadering: 3 november 2020
zaaknummer: 0889221646

Samenvatting
Op 6 juli jl. heeft de gemeenteraad de motie ‘Cameratoezicht bij ondergrondse milieustraten
huishoudelijk afval’ aangenomen. De raad roept in deze motie het college op voor het einde van 2020
cameratoezicht bij de ondergrondse milieustraten in te voeren om illegale dumpingen tegen te gaan en
‘de wijkagent en gemeentelijke toezichthouders en handhavers na invoering van het cameratoezicht
extra toezicht te laten houden in het buitengebied en bij overige afvalbakken in de gemeente, om
verplaatsing van het probleem te voorkomen.’
Het college ontraadt de gemeenteraad uitvoering te geven aan deze motie omdat deze juridisch noch
praktisch haalbaar is binnen de Beeselse casus. Het college informeert de raad hierover middels een
raadsinformatiebrief.

Voorstel / advies
Wij concluderen dat:
• het inzetten in de openbare ruimte van camera’s met als doel de preventie van bijplaatsingen alleen
mogelijk is met bestaand publiek cameratoezicht, waarbij bijplaatsingen een bijvangst vormen en de
gemeente Beesel geen bestaand cameratoezicht heeft;
• er niet wordt voldaan aan de noodzakelijkheidstoets voor publiek toezicht, immers de maatregel is niet
proportioneel en er is geen sprake van een dringende maatschappelijke behoefte;
• er onvoldoende BOA-capaciteit beschikbaar is om de beelden uit te lezen (mocht cameratoezicht
juridisch wél een optie zijn);
• de incidentele en structurele kosten hoog zijn en de ‘opbrengst’ niet overtuigend.
De investering en juridische risico’s staan niet in verhouding tot het probleem binnen onze gemeente.
Op basis van bovenstaande conclusie:
1. ontraden wij uw college over te gaan tot uitvoering van de motie ‘Cameratoezicht bij
ondergrondse milieustraten huishoudelijk afval’;
2. verzoeken wij u akkoord te gaan met bijgaande concept raadsinformatiebrief en
3. deze aan de raad toe te sturen.

Beslissing BenW
College heeft conform voorstel en advies besloten met weglating van het kopje vragen
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Toelichting BenW-nota
1. Aanleiding
Op 6 juli jl. heeft de gemeenteraad de motie ‘Cameratoezicht bij ondergrondse milieustraten
huishoudelijk afval’ aangenomen. De raad roept in deze motie het college op voor het einde van 2020
cameratoezicht bij de ondergrondse milieustraten in te voeren om illegale dumpingen tegen te gaan en
‘de wijkagent en gemeentelijke toezichthouders en handhavers na invoering van het cameratoezicht extra
toezicht te laten houden in het buitengebied en bij overige afvalbakken in de gemeente, om verplaatsing
van het probleem te voorkomen.’

2. Doelstelling
Middels de raadsinformatiebrief ontraden wij de raad uitvoering te geven aan de motie ‘Cameratoezicht
bij ondergrondse milieustraten’ d.d. 6 juli 2020.

3. Uitgangssituatie
Er is sprake van bijplaatsingen bij de ondergrondse milieustraatjes in de gemeente Beesel. Dit zorgt voor
een rommelig straatbeeld.

4. Rol gemeente
De gemeente is trekker. De ondergrondse milieustraatjes zijn geplaatst door de gemeente en maken
onderdeel uit van het lokale afvalinzamelbeleid.

5. Toelichting
Er ligt een motie voor van de raad met betrekking tot de invoering van cameratoezicht bij de
ondergrondse milieustraten. Het voorstel is de uitvoering van de motie te ontraden. Voor de inhoud
hiervan verwijzen wij u kortheidshalve naar bijgevoegde concept-RIB.

6. Visie Blij in Beesel
Fijn wonen.

7. Integrale afstemming
Niet van toepassing
a.

Collegeprogramma

b.

Financieel

c.

Juridisch

d.

Risico’s

e.

Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)

8. Toegankelijkheid
Niet van toepassing

9. Duurzaamheid
Afval- c.q. grondstoffenscheiding draagt bij aan een duurzame samenleving waarin we streven naar het
zoveel mogelijk in de kringloop houden van grondstoffen.
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Bijlagen
Conceptraadsinformatiebrief.
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