Besluitenlijst openbare raadsvergadering
op:

14 december 2020

voorzitter:

Bob Vostermans

griffier:

Niki Vintcent

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, ook de mensen thuis. Omdat het
een digitale raadsvergadering betreft, wordt vooraf geïnventariseerd of alle raadsleden
daadwerkelijk digitaal aanwezig zijn. Dit is het geval.

2.

Mededelingen / Nieuws uit (regionale werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen)
De voorzitter geeft aan dat digitaal vergaderen betekent dat we na elk uur de vergadering kort
schorsen.
Dhr. van den Beucken doet het voorstel om rond de klok van 21:30 uur de vergadering af te
ronden of te schorsen. De voorzitter doet de suggestie om tot 22:30 te vergaderen en dan te
besluiten of de vergadering wordt afgerond of geschorst. De meerderheid sluit zich aan bij het
voorstel van de voorzitter.
De voorzitter geeft antwoord op de eerder door mevr. Franssen (VLP) gestelde vraag "wordt er
samengewerkt tussen de brandweerkorpsen Beesel en Brüggen?" Het antwoord is als volgt: er
is wel degelijk contact tussen beide korpsen en er is de intentie om samen oefeningen te
houden. Corona verhindert dit op het moment. De bedoeling is om in de tweede helft van 2021
te starten met oefeningen tussen de beide korpsen.
Er is geen nieuws uit (regionale) werkgroepen en/of gemeenschappelijke regelingen.

3.

Definitieve vaststelling van de agenda
Agendapunt 8. Ingekomen stukken
Dhr. Cremers doet het voorstel om agendapunt 8. Ingekomen stukken schriftelijk af te
handelen. Vervolgens doet de voorzitter het voorstel om agendapunt 8. Ingekomen stukken
gedeeltelijk ofwel geheel schriftelijk af te handelen naar wens van de raad. De meerderheid
sluit zich aan bij de suggestie van de tussenvorm van de voorzitter. De schriftelijke
beantwoording van de vragen over de ingekomen stukken wordt uiterlijk vrijdag 18 december
2020 beschikbaar gesteld aan de raad.
Agendapunt 12. Actualisatie algemeen-belangbesluit zwembad de Bercken
Dhr. Derks (VLP): de fractie van de VLP wil agendapunt 12 Actualisatie algemeenbelangbesluit zwembad de Bercken van de agenda af halen naar aanleiding van de
commissievergadering van 30 november 2020 en toezegging van de wethouder.
De overige fracties willen het agendapunt niet afvoeren van de agenda. De meerderheid is voor
de besluitvorming dus agendapunt 12 blijft op de agenda staan.
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4.

Benoeming nieuw raadslid de heer L. Smeets (VLP)
Aftreden raadslid Dhr. Heijnen
Dhr. Jac Heijnen treedt af als raadslid. De voorzitter houdt een toespraak voor dhr. Heijnen om
hem te bedanken voor zijn tijd als raadslid. Dhr. Derks houdt ook nog een toespraak om
afscheid te nemen van dhr. Heijnen en hem te bedanken voor zijn jaren bij de fractie, zijn
kennis en kunde, passie en inzet.
Dhr. Heijnen neemt ook het woord. Hij benoemt de goede samenwerkingen met de fracties en
met het huis en ambtenaren. Hij verheugt zich op zijn nieuwe rol als voorzitter van de
vereniging de VLP. Hij wenst iedereen heel veel succes in de toekomst en bedankt iedereen.
Benoeming nieuw raadslid dhr. Lon Smeets
Dhr. Van de Avoort spreekt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven en adviseert om
over te gaan tot benoeming van dhr. Smeets als raadslid
De voorzitter gaat over tot de beëdiging van dhr. Smeets (VLP) als raadslid.

5.

Benoeming nieuwe fractievertegenwoordiger, mevrouw M. van Mosseveld
Dhr. Van de Avoort spreekt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven en adviseert om
over te gaan tot benoeming van mevr. Van Mosseveld.
De voorzitter gaat over tot de beëdiging van mevr. Van Mosseveld (VLP) als
fractievertegenwoordiger.

6.

Benoeming nieuw intern lid rekenkamercommissie, de heer J. Nijssen
Voorgesteld besluit:
1. De heer Job Nijssen te benoemen tot intern lid van de rekenkamercommissie;
2. De heer Ron Eijkelenberg op eigen verzoek terug als intern lid van de
rekenkamercommissie.
Besluit:
Conform
Stemverhouding:
Unaniem
Toelichting
De besluitvorming over dit voorstel vond plaats aan de hand van een geheime (schriftelijke)
stemming. Dinsdag 15 december 2020 ontvingen de raadsleden hiervoor een stembrief. Deze
konden zij tot uiterlijk vrijdag 18 december 2020 om 10:00 uur retourneren bij de griffier.
De voorzitter schorst de vergadering op eigen initiatief van 20:33 tot 20:39 uur.
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7.

Vaststelling besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 26 oktober 2020 en 9
november 2020
Beide besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

8.

Ingekomen stukken
Toelichting/toezegging
Daar waar bespreking vanavond niet noodzakelijk is, zullen de vragen schriftelijk worden
afgehandeld. De vragen van de raad zullen naar het college worden gestuurd.
Schriftelijke beantwoording uiterlijk op vrijdag 18 december 2020.

9.

Tweede bestuursrapportage 2020 Gemeente Beesel
Voorgesteld besluit:
1. De 2e bestuursrapportage 2020 voor kennisgeving aannemen
2. De begroting 2020 te wijzigen conform de mutaties uit de 2e bestuursrapportage 2020
Besluit:
Conform
Stemverhouding:
Unaniem
Toezegging:
Burgemeester Vostermans zegt toe het onderzoek naar de haalbaarheid van de organisatie
van kermissen in coronatijd beschikbaar te stellen.

10.

Detailhandelsbeleid
Voorgesteld besluit:
1. Vaststellen Detailhandelsbeleid Gemeente Beesel
2. Vaststellen afbakening van de centrumgebieden in de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver
Besluit:
Aangehouden
Stemverhouding:
Unaniem
Toelichting/Toezeggingen:
Dhr. Van den Beucken (VLP) dient een amendement in (A1 toevoeging panden aan contour
afbakening centrum gebied Reuver).

De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van dhr. Jacobs (Beeselse Lijst) van 22:00 tot
22:15 uur.
De voorzitter heropent de vergadering. Er zijn technische problemen waardoor raadslid dhr.
Van den Beucken (VLP) niet meer aanwezig is in de vergadering.
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Het lukt niet om dhr. Van den Beucken terug te krijgen in de digitale vergadering.
Schorsing: van 22:39 uur tot 19:30 uur op dinsdag 15 december 2020.
De voorzitter heropent de vergadering en heet iedereen weer welkom. De voorzitter meldt dat
mevr. Janssen (Samen Verder) zich heeft afgemeld voor het vervolg van vergadering. De
overige raadsleden zijn aanwezig.
Vervolg detailhandelsbeleid.
Het woord wordt gegeven aan dhr. Jacobs (Beeselse Lijst) krijgt het woord. Dhr. Jacobs vraagt
om dit stuk aan te houden zodat er een kwaliteitsslag kan worden gemaakt. Hij stelt ook een
evaluatiemoment één keer in de vier jaar voor. Dhr. Jacobs meent ook dat het agendapunt
detailhandelsbeleid gekoppeld is aan agendapunt 11.. Dus ook dit punt zou aangehouden
moeten worden. Wethouder Heesakkers kan zich vinden in het door de heer Jacobs gedane
voorstel. Alle fracties zijn akkoord met het aanhouden van dit voorstel.
Toezegging
Wethouder Heesakkers zegt toe het detailhandelsbeleid één keer in de vier jaar te actualiseren
en dit op te nemen in het beleidsstuk. Het voorstel wordt verbeterd en aangeboden voor
behandeling in de commissievergadering van februari 2021 en de besluitvormende
raadsvergadering van maart 2021.

11.

Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel
Voorgesteld besluit:
Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel vaststellen.
Besluit:
Aangehouden
Stemverhouding:
Unaniem
Toelichting/Toezeggingen
Wethouder Heesakkers zegt toe het raadsvoorstel Stimuleringsregeling Toekomstbestendige
Centra Gemeente Beesel opnieuw aan te bieden voor behandeling in de commissievergadering
van februari 2021 en de besluitvormende raadsvergadering van maart 2021.

12.

Actualisatie algemeen-belangbesluit zwembad de Bercken
Voorgesteld besluit:
Wij stellen u voor om het algemeen-belangbesluit voor het zwembad te actualiseren en
bijgaand concept-raadsbesluit vast te stellen.
Besluit:
Conform

Pagina 4 van 6

Stemverhouding:
Unaniem
Toelichting/Toezeggingen:
-

13.

Belastingverordeningen 2021
Voorgesteld besluit:
Intrekken van de volgende belastingverordeningen en bijbehorende tarieven:
* Verordening ozb Beesel 2020
* Verordening rioolheffing Beesel 2020
* Verordening reinigingsheffingen Beesel 2020
* Verordening toeristenbelasting Beesel 2020
* Verordening hondenbelasting Beesel 2020
* Legesverordening Beesel 2020
Vaststellen van de volgende gewijzigde belastingverordeningen en bijbehorende tarieven voor
het belastingjaar 2021:
* Verordening ozb Beesel 2021
* Verordening rioolheffing Beesel 2021
* Verordening reinigingsheffingen Beesel 2021
* Verordening toeristenbelasting Beesel 2021
* Verordening hondenbelasting Beesel 2021
* Legesverordening Beesel 2021
Besluit:
Conform
Stemverhouding:
Unaniem (met stemverklaring van de Beeselse Lijst op de verordening toeristenbelasting: “De
Beeselse Lijst is geen voorstander van differentiatie in de toeristenbelasting, aangezien we
hiervan niet de toegevoegde waarde zien.”)
Toelichting/toezeggingen:
Schorsing van 20:13 tot 20:19 op verzoek van de voorzitter om te overleggen met de griffier.

14.

Toetreding Mook en Middelaar tot BsGW (toestemming college voor wijziging GR)
Voorgesteld besluit:
Het College toestemming geven tot het nemen van een besluit over de toetreding van de
gemeente Mook en Middelaar tot BsGW.
Besluit:
Conform
Stemverhouding:
Unaniem
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Toelichting/toezeggingen:
15.

Rondvraag
Mevrouw Killaars (CDA) maakt gebruik van de rondvraag met als onderwerp ‘Toegankelijkheid
Greswaren’.
Toezegging:
Wethouder Heesakkers zegt toe de raad te informeren op het moment dat de werkzaamheden
met betrekking tot de toegankelijkheid van het pand de Greswaren zijn afgerond.
De heer Cremers (CDA) maakt gebruik van de rondvraag met als onderwerp ‘Herberg de
Bongerd Beesel’.

16.

Sluiting
De voorzitter heeft nog een aantal opmerkingen: De schriftelijke vragen van de ingekomen
stukken moeten nog worden ingeleverd. En de voorzitter bedankt iedereen voor de inzet en
betrokkenheid in dit roerige jaar.
De voorzitter wenst iedereen hele fijne feestdagen en sluit de vergadering om 20:39.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel in de openbare vergadering van 25 januari
2021.
Niki Vintcent
griffier

Bob Vostermans
voorzitter

Pagina 6 van 6

