Besluitenlijst openbare raadsvergadering
op:

26-10-2020

voorzitter:

Bob Vostermans

griffier:

Niki Vintcent
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Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2

Mededelingen / nieuws uit (regionale werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen)
Er is bericht van afmelding ontvangen van dhr. L. Cremers en mevr. I. Franssen.
Dhr. Derks deelt mede dat hij de vergadering mogelijk tussentijds moet verlaten i.v.m. een
calamiteit op zijn werk.
Er is geen nieuws uit (regionale) werkgroepen en/of gemeenschappelijke regelingen.
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Agenda besluitvormende raadsvergadering 26 oktober 2020
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering 14 september 2020
Er is een wijzigingsverzoek ontvangen van het CDA betreffende agendapunt 3 van de
besluitenlijst. De inhoud van de wijziging is door de griffier akkoord bevonden en aan de raad
voorgelegd. De raad stemt in met de voorgestelde wijziging. De besluitenlijst wordt vastgesteld
met inachtneming van de genoemde wijziging.
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Ingekomen stukken
Dhr. Urru (SV) vraagt waarom de raad niet is geïnformeerd over een bezwaarschrift tegen de
MER-procedure door Zorgboerderij De Huiberg terwijl dit wel aan de raad is geadresseerd. De
voorzitter deelt mee dat het bezwaarschrift abusievelijk niet als ingekomen stuk voor de raad is
geregistreerd waardoor het niet zichtbaar was voor de griffie. Het betreffende bezwaarschrift
wordt tijdens de vergadering aan de raad ter beschikking gesteld. De raad besluit het
bezwaarschrift te behandelen als ingekomen stuk 5.1.6.
In het verlengde van de voorgaande opmerking verzoekt dhr. Ambaum (BL) of de RIB over de
toekomst van 't Spick eveneens aan de lijst met ingekomen stukken voor deze vergadering kan
worden toegevoegd. De raad gaat met dit verzoek akkoord. De betreffende RIB wordt
behandeld als ingekomen stuk 5.6.8.

De voorzitter schorst de vergadering van 19.40 - 19.50 uur op verzoek van Dhr. V.d. Beucken.
Toezeggingen:
5.1.6 Bezwaarschrift MER-procedure Zorgboerderij De Huiberg
- Wethouder Heesakkers zegt toe na te kijken in welk opzicht de genoemde varkenshouderij
inhoudelijk afwijkt van andere varkenshouderijen waardoor deze is vrijgesteld van de MER.
5.3.5 VNG 20/069 inzake archivering tekstberichten
- Burgemeester Vostermans zegt toe schriftelijk terug te komen op de implicaties voor de raad
van het archiveren van tekstberichten.
5.6.1 2020.09.24, RIB, aanvraag OV realisatie zonneweide Beeselseweg 17
- Wethouder Roelofs zegt toe in december 2020/januari 2021 tijdens een raadsconsultatie voor
de RES eveneens de procedure voor een raadsconsultatie nader toe te lichten. Hij geeft dan
ook uitleg over toepassing van de KODE en laat Enexis een presentatie verzorgen over hun rol.
5.6.6 20.10.09, RIB, update Corona 9 oktober 2020
- Burgemeester Vostermans zegt toe de mogelijkheden voor een overleg over de gevolgen,
behoeften en wensen naar aanleiding van de Corona-crisis in het Presidium te bespreken.
5.6.8 15.10.2020, RIB, toekomst 't Spick
- Wethouder Jacobs zegt toe een startnotitie hierover voor te bereiden voor december 2020 en
hiermee de raad de mogelijkheid te bieden koers en positie te bepalen.
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Rapportage Visitatiecommissie sociaal domein
Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van: Visitatiecommissie rapport financiële beheersbaarheid sociaal domein
gemeente Beesel.
Besluit
Conform
Stemverhouding
Unaniem.

Besluit
De raad neemt kennis van het Visitatiecommissie rapport financiële beheersbaarheid sociaal
domein gemeente Beesel.
De voorzitter schorst de vergadering van 21.40 - 21.55 uur op verzoek van dhr. Ambaum.
Toezeggingen:
- Wethouder Jacobs zegt toe om een schematische planning van het project te verstrekken
(startmoment, ijkpunten en evaluatie) conform voorbeeld van de MGR. Hierbij merkt hij op dat
een aantal elementen onderhevig zijn aan een continue leerproces.
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Kredietvotering voor het opzetten van een VVV Inspiratiepunt receptie Landal De
Lommerbergen
Voorgesteld besluit
- Kennis te nemen van:
• het voornemen om een VVV Inspiratie-punt in de receptie van De Lommerbergen te
realiseren;
• de stappen die tot nu toe zijn genomen;
• de intentieovereenkomst die inzake VVV Inspiratiepunt is afgesloten;
• het projectplan ‘VVV Inspiratiepunt Beesel, Een omslag van informatie naar inspiratie in fysiek
gastheerschap’;
- Een krediet van € 103.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van dit VVV Inspiratiepunt.
Besluit
Conform
Stemverhouding
Unaniem.
Besluit
De raad:
- neemt kennis te van:
• het voornemen om een VVV Inspiratie-punt in de receptie van De Lommerbergen te
realiseren;

• de stappen die tot nu toe zijn genomen;
• de intentieovereenkomst die inzake VVV Inspiratiepunt is afgesloten;
• het projectplan ‘VVV Inspiratiepunt Beesel, Een omslag van informatie naar inspiratie in fysiek
gastheerschap’;
- Stelt een krediet van € 103.000 voor de realisatie van dit VVV Inspiratiepunt beschikbaar.
Toezeggingen:
- Wethouder Heesakkers zegt toe na realisatie een werkbezoek voor de raad aan het nieuwe
VVV inspiratie-punt te organiseren met inachtneming van de dan geldende maatregelen
rondom de Corona-crisis.
- Wethouder Heesakkers zegt toe t.z.t. een voorstel te doen voor het meten van
bezoekersaantallen / verwijzingen.
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Vaststelling bestemmingsplan Keulseweg 27, Reuver
Voorgesteld besluit
Vaststellen bestemmingsplan Keulseweg 27 Reuver
Besluit
Conform
Stemverhouding
Unaniem.
Besluit
De raad stelt het bestemmingsplan Keulseweg 27 Reuver vast.
Toezeggingen: geen.

9

Technische aanpassing verordening jeugdhulp
Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de Verordening jeugdhulp gemeente Beesel.
2. De huidige verordening jeugdhulp gemeente Beesel vastgesteld op 17 december 2018 in te
trekken.
Besluit
Conform met aanpassingen

Stemverhouding
Unaniem.
Besluit
De raad:
- stemt in met de Verordening jeugdhulp gemeente Beesel onder voorwaarde van aanpassing
van artikel 25, lid 3 van de verordening, afstemming bij overgang naar volwassenheid, de
leeftijd wordt aangepast van 17 naar 16,5 jaar;
- trekt de huidige verordening jeugdhulp gemeente Beesel vastgesteld op 17 december 2018
in.
Toezeggingen: geen.
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Gewijzigde begroting MGR SDLN 2021 inclusief uitvoeringsplan
Voorgesteld besluit
Kennis te nemen van de aangepaste begroting MGR SDLN 2021-2024 en geen zienswijze af te
geven.
Besluit
Conform
Stemverhouding
Unaniem
Besluit
De raad neemt kennis van de aangepaste begroting MGR SDLN 2021-2024 en geeft geen
zienswijze af.
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Raadsvoorstel aanpassing APV m.b.t. lachgas
Voorgesteld besluit
In te stemmen met de wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening door afdeling 2.7a
- lachgas, en het daarbij behorende artikel 2.7a.1, in te voeren. Dit artikel luidt:

1. Het is verboden om op openbare plaatsen en in voor publiek openstaande gebouwen
lachgas te gebruiken in combinatie met gedragingen die de openbare orde verstoren, het
woon-en leefklimaat aantasten of anderszins overlast veroorzaken;
2. Het is verboden om op openbare plaatsen en in voor publiek openstaande gebouwen, die
deel uitmaken van een door de burgemeester aangewezen gebied, lachgas te gebruiken,
voorbereidingen daartoe te verrichten, of al dan niet tegen betaling aan te bieden;
3. Het is verboden om bij evenementen lachgas te gebruiken, voorbereidingen daartoe te
verrichten, of al dan niet tegen betaling aan te bieden.
Besluit
Conform
Stemverhouding
Stemverklaring dhr. Nijssen namens de gehele fractie van de Beeselse Lijst: "De fractie van de
Beeselse Lijst stemt tegen dit raadsvoorstel omdat wij van mening zijn, dat het beter zou zijn
om in te zetten op preventiecampagnes."
Stemmen voor: 10 (4 x CDA - 4 x VLP - 2 x SV)
Stemmen tegen: 3 (BL)
Besluit
De raad:
- stemt in met de wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening door afdeling 2.7a lachgas, en het daarbij behorende artikel 2.7a.1, in te voeren. Dit artikel luidt:
1. Het is verboden om op openbare plaatsen en in voor publiek openstaande gebouwen
lachgas te gebruiken in combinatie met gedragingen die de openbare orde verstoren, het
woon-en leefklimaat aantasten of anderszins overlast veroorzaken;
2. Het is verboden om op openbare plaatsen en in voor publiek openstaande gebouwen, die
deel uitmaken van een door de burgemeester aangewezen gebied, lachgas te gebruiken,
voorbereidingen daartoe te verrichten, of al dan niet tegen betaling aan te bieden;
3. Het is verboden om bij evenementen lachgas te gebruiken, voorbereidingen daartoe te
verrichten, of al dan niet tegen betaling aan te bieden.
De voorzitter schorst de vergadering van 22.50 - 23.00 uur op verzoek van dhr. Nijssen.
Toezeggingen: geen.
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Aanwijzing plaatsvervangend griffier
Voorgesteld besluit
Tessa Pellegrims aanwijzen als plaatsvervangend griffier met ingang van 13 november 2020; Aanwijzing Petra Denessen als plaatsvervangend griffier intrekken met ingang van 13
november 2020
Besluit
Conform
Stemverhouding
Unaniem
Besluit
De raad wijst Tessa Pellegrims aan als plaatsvervangend griffier met ingang van 13 november
2020;
en trekt de aanwijzing van Petra Denessen als plaatsvervangend griffier in met ingang van 13
november 2020.
De stemming over personen vindt plaats onder geheimhouding. Hiertoe worden dhr. Derks en
mevr. Huijs aangesteld als stembureau. De raadsleden brengen hun stem schriftelijk uit
middels een anoniem stembriefje. De leden van het stembureau concluderen dat er 13
raadsleden aanwezig zijn en dat er 13 stemmen zijn uitgebracht.
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Motie vreemd aan de orde van de dag: Uitvoering van beleid binnen de gestelde kaders
raad
De fractie van SV dient een motie vreemd aan de orde van de dag in: Uitvoering van beleid
binnen de gestelde kaders van de raad.
Toezeggingen:
- Wethouder Heesakkers zegt toe uit te zoeken of het mogelijk is om bij toekomstige
raadsconsultaties de bijbehorende B&W-nota te verstrekken.
- Wethouder Roelofs zegt toe op 15 december de RO-procedures rondom de KODE nader toe
te lichten.

Stemverhouding
2 stemmen voor (2x SV)
11 stemmen tegen (4 x CDA - 4 x VLP - 3 x BL)
De motie wordt daarmee verworpen.
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Rondvraag
Dhr. V.d. Beucken (VLP) maakt gebruik van de rondvraag met als onderwerp 'Continue
rooster basisschool i.v.m. COVID'.
Toezeggingen:
- Burgemeester Vostermans zegt toe te bekijken of de huidige situatie thans leidt tot
ongewenste situaties en gaat hierover in gesprek met de scholen. Hij kan hier echter geen
tijdstip over toezeggen.
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Sluiting

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel in de openbare vergadering van 14-12-2020

Niki Vintcent
Griffier

Bob Vostermans
Voorzitter

