Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum: 16 december 2019
BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beesel op 16
december 2019 om 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

Aanwezig

dhr. Heijnen, mevr. Franssen-Levels, dhr. Van Tegelen, dhr. Derks, dhr. Van den
Beucken, mevr. Killaars-Schoolmeesters, dhr. Cremers, dhr. Van der Avoort, mevr.
Huijs, mevr. Timmermans, dhr. Jacobs, dhr. Ambaum, dhr. Nijssen, dhr. Urru, mevr.
Janssen

Afwezig

Wethouder Roelofs

Voorzitter:
Griffier:

drs. W.G.H.M. Rutten
P. Moors

Nr

Afzender of voorsteller alsmede de inhoud van het stuk of het voorstel.

1

Opening
Burgemeester Rutten opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2

Mededelingen
- Nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen
- er is bericht van verhindering ontvangen van wethouder Roelofs;
- mevrouw Killaars-Schoolmeesters deelt namens de werkgeverscommissie mede dat
dhr. Niki Vintcent door de sollicitatiecommissie unaniem is voorgedragen voor de
functie van griffier van de gemeente Beesel. Dhr. Vintcent wordt tijdens de
raadsvergadering op 27 januari 2020 beëdigd en zal per 1 maart 2020 in dienst treden.
- de heer Van der Avoort brengt namens de raadswerkgroep Ruimte & Economie
verslag uit van de bijeenkomst op 21 november 2019. Namens Beesel hebben
raadsleden Rob Ambaum, Jac Heijnen, Hans van Tegelen en Martin van der Avoort
deelgenomen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende punten aan de orde geweest:
concept uitgangspuntennotitie RES, concept panorama Noord-Limburgse Maasvallei
en de herijking van de regionale structuurvisie wonen. RES: Tijdens de bijeenkomst
werd medegedeeld dat gemeente Beesel met haar duurzaamheidsvisie en concept
code voorop loopt in de regio en de uitgangspunten van deze notitie passen in onze
notitie. Panorama Maasvallei: het concept panorama geeft de gemeente handvaten om
o.a. met Rijkswaterstaat bepaalde gebiedskenmerken in te brengen bij grootschalige
projecten. Voor gemeente Beesel geldt dat geen gebiedsontwikkeling betreffende het
Maasdal speelt. Structuurvisie wonen: herijking had 2 jaar geleden al moeten
plaatsvinden. Opgemerkt werd dat gemeente Beesel haar lokale woonvisie al heeft
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herijkt. Herijking van de regionale visie heeft geen gevolgen voor onze lokale visie. Op
9 januari 2020 wordt de vervolgstap genomen in een regionale raadsbrede
bijeenkomst.
3

Definitieve vaststelling van de agenda
De voorzitter deelt mede dat aan agendapunt 16 inzake aanpassing van de
verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel een addendum is
toegevoegd. Dit addendum is onderdeel van de besluitvorming.

4

Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen op 21 oktober 2019
en 7 november 2019
De besluitenlijsten wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de besluitenlijst van 21 oktober 2019:
- dhr. Nijssen: wethouder Heesakkers heeft toegezegd begin november terug te komen
op de casus COOP naar aanleiding van de ingediende artikel 44 vraag. Dit is echter
niet gebeurd. Wethouder Heesakkers deelt mede de stand van zaken regelmatig te
polsen bij Woongoed 2-Duizend. De initiatiefnemer heeft nog geen goedkeuring van de
bank ontvangen over de financiering. De wethouder kijkt na of zij de zorgen van de
Beeselse Lijst over de staat van het pand heeft overgebracht aan Woongoed en laat dit
schriftelijk aan de Beeselse Lijst weten.
Naar aanleiding van de besluitenlijst van 7 november 2019:
- dhr. Van Tegelen: de VLP hekelt de open eind regeling in het sociaal domein en is
voorstander van een duidelijke taakstelling zonder dat kwaliteit hieronder hoeft te lijden.
Om de begroting sluitend te krijgen heeft de raad moeten kiezen door verhoging vn de
OZB. Dit was misschien niet nodig geweest als er geen open eind regeling zou zijn in
het sociaal domein. De VLP wil met haar vragen over het sociaal domein tijdens de
behandeling van de tweede bestuursrapportage inzicht krijgen over hoeveel mensen
vanuit de wmo en jeugd aanspraak maken op het sociaal domein en voor welk bedrag.
De VLP komt op dit onderwerp terug zodra zij antwoord op de vragen hebben
ontvangen. Wethouder Jacobs geeft aan met ontwikkelingen bezig te zijn en deze te
hebben toegelicht tijdens de algemene beschouwingen en in de commissievergadering
tijdens behandeling van de tweede bestuursrapportage. In de loop van deze week volgt
er een regionaal afgestemde raadsinformatiebrief die dat traject nogmaals zal duiden.
We zetten zeker stappen, maar de open eind regeling in het sociaal domein is inherent
aan de zorgplicht die bij de gemeente belegd is. Dit is belangrijk om een reële
verwachting te hebben over wat de gemeente kan waarmaken.
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Ingekomen stukken
5.1.3 Platform NML GGZ & OGGZ d.d. 9 oktober 2019 inzake opvolging hulpverlening
na Veilig Thuis
Mevr. Franssen (VLP) vraagt of de wethouder in gaat op het verzoek om om tafel te
gaan met ervaringsdeskundigen. Wethouder Jacobs geeft aan dat op 15 januari 2020
een bestuurlijk overleg plaats vindt met Veilig Thuis en dat aansluitend een overleg met
het GGZ platform is gepland.
5.1.4 Brief Veiligheidsregio d.d. 11 oktober 2019 inzake begrotingswijziging 1 2020:
extra contactmoment adolescenten
Dhr. Urru (SV) vraagt waarom de brief niet tijdens de raadsvergadering van 27 oktober
2019 is behandeld. Burgemeester Rutten zal het antwoord op deze vraag nog
nasturen. Wethouder Jacobs geeft aan dat het om een aanpassing van de begroting
gaat waarbij de verbonden partijen een afspraak met de raad hebben gemaakt dat
afwijkingen die onder een bepaald bedrag blijven aan het college gemandateerd zijn.
Deze informatie is daarom reeds mondeling toegelicht tijdens de presentatie t.b.v. de
tweede bestuursrapportage tijdens de commissievergadering.
5.1.11 Brief aan gemeenteraad over samenwerking gemeente Beesel en ML5
Dhr. Nijssen (BL) geeft aan dat de BL geen voorstander is van registratie op video van
de raadverga-dering en dus ook niet van het uitzenden hiervan. Iedere registratie van
een raadsvergadering moet gearchiveerd worden waarbij videobestanden erg in de
papieren kunnen gaan lopen.
Dhr. Urru (SV) vraagt of dit de enige communicatie is betreffende samenwerking tussen
de 3ML en RTV Roermond en of bekend is wanneer de fusie rond moet zijn? SV sluit
zich aan bij de BL m.b.t. uitzending van de raadsvergaderingen. SV vraagt wel of
onderzocht is of radiouitzending mogelijk is en of we het geluid via onze eigen website
kunnen streamen.
Dhr. Cremers (CDA) gaat ervan uit dat de aangegeven kosten voor streaming
uitsluitend voor audiobestanden is. Wellicht kunnen we deze service aan onze burgers
bieden?
Burgemeester Rutten wil de vragen meenemen in een notitie in het eerste kwartaal van
2020 m.b.t. communicatie. De VLP wacht deze notitie af alvorens een standpunt in te
nemen m.b.t. uitzending van audiobestanden van de raadsvergaderingen. Dhr. Urru
vraagt te onderzoeken of we de audiobestan-den niet in eigen beheer kunnen
uitzenden tegen wellicht lagere kosten. Dhr. P. Jacobs attendeert op het meerjarig
contract dat in de brief is genoemd.
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5.1.15 Provincie Limburg d.d. 15 november 2019 inzake bouwen voor doelgroepen
Dhr. Ambaum (BL) vraagt of de wethouder kan aangeven of we aan het gestelde in de
brief voldoen en of hij een overzicht kan verstrekken over lopende projecten en welke
we de komende twee jaar willen realiseren.
Dhr. Urru (SV) sluit aan bij de vraag van de BL. Daarnaast vraagt SV hoe het
aangepaste afwegings-kader er nu uit ziet en welke consequenties dit heeft.
Mevr. Killaars-Schoolmeesters (CDA) vraagt of het college de woningbouwplannen al
inzichtelijk heeft gemaakt naar aanleiding van deze brief en of het college deze kan
delen met de raad. Indien niet, wanneer denkt het college dit geïnventariseerd te
hebben. Hoe verhoudt zich deze brief tot de reactie van de portefeuillehouder in de
algemene beschouwingen?
Wethouder Heesakkers geeft aan alle plannen die nog op de plank lagen in
behandeling te hebben genomen zoals toegezegd tijdens de commissievergadering.
Een aantal plannen is toegekend. Andere plannen behoeven nader onderzoek. De
wethouder zegt toe de raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren.
Ook de initiatiefnemers van de toegekende plannen worden nog dit jaar geïnformeerd.
Het afwegingskader behoeft geen aanpassing maar de interpretatie kan ruimer
plaatsvinden. De voorliggende brief van de Provincie inventariseert op dit moment de
plannen van de gemeenten, tegen welke provinciale regels zij aanlopen en hoe de
Provincie meer ruimte zou kunnen bieden. De brief is daardoor niet strijdig met de lijn
die wij nu volgen. Met betrekking tot de regelgeving geeft de wethouder aan dat het
provinciaal beleid is opgenomen in het regionaal beleid en dat is weer opgenomen in
het lokaal beleid. Bij plannen > 10 woningen moet regionaal afgestemd worden. Ook
moet er voor de juiste doelgroep de juiste kwaliteit gebouwd worden. Gemeenten
kunnen dit niet bepalen voor andere gemeenten. Daarom is afgesproken dat beleid
hierop altijd lokaal is.
5.1.19 Brief inzake motie afschaffen verhuurdersheffing
Dhr. Derks (VLP) geeft aan dat de in de motie genoemde problematiek ook op
Woongoed van toepassing is. Door de betreffende heffing wordt Woongoe beperkt in
de investering in nieuwbouw, renovaties en duurzaamheidsprojecten. Dhr. Derks roept
het college op om namens het college een brief te sturen naar de Minister en de
Eerste- en Tweede Kamer met het verzoek deze heffing te beëindigen. Wethouder
Heesakkers heeft hierover al met Woongoed gesproken. De VNG vertegenwoordigt
alle gemeenten in deze. De wethouder stelt voor om dit probleem regionaal op te
pakken en zodanig een sterker geluid te laten horen. De overige fracties steunen de
oproep van dhr. Derks waarbij het CDA pleit voor de regionale aanpak. Dhr. Derks wil
graag beide mogelijkheden benutten in ook lokaal een signaal af te geven. De
wethouder onderschrijft dit voorstel.
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5.2.7 Gemeinde Brüggen d.d. 5 november 2019 inzake prijsuitreiking Europaaktive
Kommune
Dhr. Urru (SV) vraagt waarom de raad destijds niet hierover is geïnformeerd.
Mevr. Killaars-Schoolmeesters (CDA) feliciteert gemeente Brüggen met deze prijs.
Wethouder Jacobs deelt namens het college mee dat de uitnodiging is ontvangen maar
dat de uitreiking plaatsvond tegelijk met de collegevergadering in de week van de
begroting. Het college heeft toen prioriteit gegeven aan de begroting. Wel is er bericht
van verhindering gestuurd en zijn onze felicitaties overgebracht en hebben we gebak
laten bezorgen.
5.2.8 Gemeente Venlo d.d. 7 november 2019 inzake jaarrekening regio Venlo 2018
Dhr. Ambaum (BL) verwijst naar de passage op blz. 23 (3D’s sociaal domein,
Toverland bijeenkomst) en vraagt om nadere informatie. Wethouder Jacobs geeft aan
tijdens de Toverland bijeenkomst met name is gesproken over een aantal
maatschappelijke trends. Zorgaanbieders hebben aangegeven dat bij voortzetting van
de zorg zoals die nu geboden wordt, op termijn grote personeelstekorten ontstaan in
deze regio. We overleggen daarom hoe we de zorg toekomstbestendig kunnen
houden.
5.3.5 VNG ledenbrief 19/084 inzake vuurwerkbeleid
Mevr. Huijs (CDA) vraagt of er in gemeente Beesel sprake is van vuurwerkoverlast en
hoe deze wordt ervaren door onze inwoners. Burgemeester Rutten geeft aan dat er
verleden jaar geen meldingen van vuurwerkoverlast zijn ontvangen. Er is daarom geen
specifiek vuurwerkbeleid opgesteld. De burgemeester zal alsnog met de Politie
overleggen over meldingen die dit jaar zijn ontvangen (Kloostertuin) en de bevindingen
terugkoppelen naar de raad.
De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van wethouder Heesakkers van 20.20
– 20.25 uur.
6

Beleidsvisie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel
Advies:
1. Instemmen met beleidsvisie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel
2. Kennisnemen van uitvoeringsprogramma
3. Na vaststelling van de visie uw Raad betrekken bij de afbakening van het
kernwinkelgebied door vaststelling van het detailhandelsbeleid en het
bestemmingsplan
4. Voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma een krediet beschikbaar stellen
van maximaal € 285.800 (en afhankelijk van mogelijke subsidie-beschikking dit
bedrag neerwaarts bij te stellen) te dekken uit regulier budget (€ 3.000), uit de
Investeringsreserve (€ 242.400) en onvoorzien (€ 40.400)
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Besl.:

Aangepast
De gemeenteraad:
1. Stemt in met beleidsvisie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel
2. Neemt kennis van het uitvoeringsprogramma
3. Gaat akkoord om na vaststelling van de visie de Raad te betrekken bij de
afbakening van het kernwinkelgebied door vaststelling van het detailhandelsbeleid
en het bestemmingsplan
4. Stelt voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma een krediet beschikbaar van
maximaal € 285.800 (en afhankelijk van mogelijke subsidie-beschikking dit bedrag
neerwaarts bij te stellen) te dekken uit regulier budget (€ 3.000), uit de
Investeringsreserve (€ 242.400) en onvoorzien (€ 40.400)
De fractie van de VLP dient een amendement in (ingetrokken).
De fractie van SV dient een amendement in (ingetrokken).
De voorzitter schorst de vergadering van 20.35 - 21.05 uur op verzoek van dhr. V.d.
Beucken (VLP) en wethouder Heesakkers.
De fracties van de VLP en SV trekken hun afzonderlijk ingediende amendementen in
en dienen gezamenlijk een nieuw amendement in.
Toezeggingen:
- Wethouder Heesakkers zegt toe bereid te zijn een bureau in te schakelen om voor
kern Offenbeek te komen tot een passende visie en schetsontwerp;
- Wethouder Heesakkers zegt toe in het eerste kwartaal van 2020 een raadsvoorstel te
presenteren voor de kern Offenbeek (visie, ontwerp en budget);
Stemming:
- Amendement: het amendement wordt unaniem aangenomen.
- Raadsvoorstel: het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
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Schetsontwerp kern Reuver
De gemeenteraad:
1.
Stemt in met het schetsontwerp (scenario 1a, huidige verkeersroutering
handhaven, auto te gast op Rijksweg, ruimtelijk ontwerp Raadhuisplein over Rijksweg
heen, toevoegen vergroening en zitelementen)
2.
Stemt in met het blijven organiseren van de markt, de kermis en (grootschalige)
evenementen op het Raadhuisplein en dit als uitgangspunt mee te geven bij de
uitwerking van het schetsontwerp
3.
Gaat akkoord met het - na vaststelling van het schetsontwerp - betrekken van
de Raad bij de verdere uitwerking van het schetsontwerp bijvoorbeeld op de wijze van
de wijkaanpak Hazekamp
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4.
Stelt voor de uitwerking van het schetsontwerp een krediet van € 700.000
beschikbaar (en afhankelijk van mogelijke subsidie-beschikking dit bedrag neerwaarts
bij te stellen) en dit te dekken uit investeringsreserve Landschapsontwikkelingsplan (€
150.000) en vitale voorzieningen (kapitaallasten € 550.000 jaarlijkse afschrijving over
30 jaar van € 18.333 per jaar)
De fracties dienen een gezamenlijk amendement 'Schetsontwerp kern Reuver' in.
De voorzitter schorst de vergadering van 21.30 - 21.35 uur op verzoek van wethouder
Heesakkers.
- Wethouder Heesakkers heeft de volgende aanvullingen op het ingediende
amendement:
* het college wil het model graag verkeerskundig laten doorrekenen waarbij ook de
schoolroute wordt meegenomen;
* het college verzoekt de raad opdracht te verstrekken om te onderzoeken of er
voldoende draagvlak bij de inwoners is voor de gekozen variant.
De voorzitter schorst de vergadering van 21.50 - 22.00 uur op verzoek van dhr.
Cremers (CDA).
Ten aanzien van de voorgestelde aanvullingen door de wethouder geeft dhr. Cremers
namens alle fracties aan dat de raad nu graag zo snel mogelijk wil starten. Verder
roepen de fracties op voorafgaand aan de proefopstellen een nulmeting en aansluitend
aan de proefopstelling een meting te verstrekken op objectief en subjectief niveau. De
fracties stellen voor om de meting niet uitsluitend bij aanwonenden te verrichten maar
ook de kopgroep en de vastgoedeigenaren erbij te betrekken (i.v.m. creëren
draagvlak). Voortijdige beëindiging van de proefopstelling (bijvoorbeeld vanwege
veiligheid) is mogelijk in overleg met de raad.
Toezeggingen:
- Wethouder Heesakkers zegt toe dat het landbouwverkeer betrokken wordt bij de
uitwerking van het plan (zie ook ingekomen brief LLTB d.d. 16 december 2019);
- Wethouder Heesakkers zegt toe een voorstel te doen voor meting van het draagvlak
en de raadsleden op de hoogte te houden van het traject;
De raad spreekt unaniem uit dat evenementen niet leidend moeten zijn voor inrichting
van de markt maar dat deze wel in het achterhoofd gehouden moeten worden bij de
herinrichting.
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen met inachtneming van het ingediende
amendement.
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Vaststelling bestemmingsplan Bebouwde gebieden, veegplan 2019
Advies:
1. Het standpunt ten aanzien van de ingekomen zienswijzen over te nemen
conform de bijgevoegde Nota van zienswijzen en bijgevoegd
ontwerpbestemmingsplan 'Bebouwde gebieden veegplan 2019' met
identificatienummer NL.IMRO.0889.BPbebgebveeg2019-VA01 (digitaal en
analoog) gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen. De nota van
zienswijzen maakt onderdeel uit van dit besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan;
2. Te bepalen dat er voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in
artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld omdat
op grond van het veegbestemmingsplan geen kostenverhaal noodzakelijk is;
3. Het ontwerpbestemmingsplan 'Bebouwde gebieden, veegplan 2019' met
identificatienummer NL.IMRO.0889.BPbebgebveeg2019-VA01 (digitaal en
analoog) vast te stellen en op de voorgeschreven wijze bekend te maken.
Besl.:

Aangenomen
De raad:
1. neemt het standpunt ten aanzien van de ingekomen zienswijzen over conform
de bijgevoegde Nota van zienswijzen en bijgevoegd ontwerpbestemmingsplan
'Bebouwde gebieden veegplan 2019' met identificatienummer
NL.IMRO.0889.BPbebgebveeg2019-VA01 (digitaal en analoog) gewijzigd ten
opzichte van het ontwerp vast te stellen. De nota van zienswijzen maakt
onderdeel uit van dit besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan;
2. bepaalt dat er voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in
artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld omdat
op grond van het veegbestemmingsplan geen kostenverhaal noodzakelijk is;
3. stelt het ontwerpbestemmingsplan 'Bebouwde gebieden, veegplan 2019' met
identificatienummer NL.IMRO.0889.BPbebgebveeg2019-VA01 (digitaal en
analoog) vast en maakt dit op de voorgeschreven wijze bekend.
Toezeggingen: geen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

9

Vaststellen bestemmingsplan ‘Kesselseweg 43 Reuver’
Advies:
1. het bijgevoegde bestemmingsplan 'Kesselseweg 43 Reuver' met
identificatienummer NL.IMRO.0889.BPKesselseweg43-VA01 (digitaal en
analoog) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen en op de
voorgeschreven wijze bekend te maken;
2. te bepalen dat er voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in
artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld omdat
er geen kostenverhaal noodzakelijk is;
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Besl.:

Aangenomen
De raad:
1. stelt het bijgevoegde bestemmingsplan 'Kesselseweg 43 Reuver' met
identificatienummer NL.IMRO.0889.BPKesselseweg43-VA01 (digitaal en
analoog) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast en maakt het op de
voorgeschreven wijze bekend;
2. bepaalt dat er voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in
artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld omdat
er geen kostenverhaal noodzakelijk is;
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
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Vaststellen bestemmingsplan ‘Rustoord te Reuver’
Advies:
1. Het standpunt ten aanzien van de ingekomen zienswijze over te nemen
conform de bijgevoegde 'Nota van zienswijzen Bestemmingsplan Rustoord te
Reuver' en bijgevoegd bestemmingsplan 'Rustoord te Reuver' met
identificatienummer NL.IMRO.0089.BPRustoord-VA01 (digitaal en analoog)
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen. De nota maakt
onderdeel uit van dit besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan;
2. te bepalen dat er voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in
artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld omdat
er geen kostenverhaal noodzakelijk is;
3. het bestemmingsplan 'Rustoord te Reuver' met identificatienummer
NL.IMRO.0089.BPRustoord-VA01 (digitaal en analoog) vast te stellen en op de
voorgeschreven wijze bekend te maken.
Besl.:

Aangenomen
De raad:
1. Neemt het standpunt ten aanzien van de ingekomen zienswijze over conform
de bijgevoegde 'Nota van zienswijzen Bestemmingsplan Rustoord te Reuver'
en stelt bijgevoegd bestemmingsplan 'Rustoord te Reuver' met
identificatienummer NL.IMRO.0089.BPRustoord-VA01 (digitaal en analoog)
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De nota maakt onderdeel uit van dit
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan;
2. bepaalt dat er voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in
artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld omdat
er geen kostenverhaal noodzakelijk is;
3. stelt het bestemmingsplan 'Rustoord te Reuver' met identificatienummer
NL.IMRO.0089.BPRustoord-VA01 (digitaal en analoog) vast en maakt het op
de voorgeschreven wijze bekend.
Het raadsvoorstel wordt unaniem vastgesteld.
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Herziening exploitatieopzet grondbedrijf 2019
Advies:
Wij stellen u voor
- De als bijlage toegevoegde exploitatieopzet van het plan Oppe Brik vast te stellen.
- De voorziening voor tekorten grondexploitatie te verhogen met € 39.000
Besl.:

Aangenomen
De raad:
- stelt de als bijlage toegevoegde exploitatieopzet van het plan Oppe Brik vast
- verhoogt de voorziening voor tekorten grondexploitatie te met € 39.000
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

12

Opstellen beleid: wijziging Gemeenschappelijke Regeling BsGW
Advies:
De gemeenteraad besluit overeenkomstig artikel 61 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen:
1. Uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling BsGW;
2. Het college toestemming te geven te beslissen tot toetreding tot de
Gemeenschappelijke Regeling BsGW zoals deze komt te luiden na het
bijgevoegde wijzigingsvoorstel;
3. In te stemmen met en het college toestemming te geven te beslissen tot
instemming met de toetreding van de colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum,
Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert,
Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals,
Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het
Waterschap Limburg voor zover deze colleges niet eerder rechtsgeldig zijn
toegetreden ;
4. In te stemmen met en het college toestemming te geven tot instemming met de
uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten Beek, Beekdaelen,
Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep,
Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht,
Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld,
Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het
algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze organen
eerder rechtsgeldig zijn toegetreden.
Besl.:

Aangenomen
De gemeenteraad besluit overeenkomstig artikel 61 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen:
1. Uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling BsGW;
2. Het college toestemming te geven te beslissen tot toetreding tot de
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Gemeenschappelijke Regeling BsGW zoals deze komt te luiden na het
bijgevoegde wijzigingsvoorstel;
3. In te stemmen met en het college toestemming te geven te beslissen tot
instemming met de toetreding van de colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum,
Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert,
Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals,
Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het
Waterschap Limburg voor zover deze colleges niet eerder rechtsgeldig zijn
toegetreden ;
4. In te stemmen met en het college toestemming te geven tot instemming met de
uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten Beek, Beekdaelen,
Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep,
Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht,
Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld,
Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het
algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze organen
eerder rechtsgeldig zijn toegetreden.
Mevr. Janssen verklaart zich te onthouden van het debat over dit onderwerp en volgt
het standpunt van haar fractie in verband met haar relatie met BsGW (werkgever).
Dhr. Cremers (CDA) roept op om vinger aan de pols te houden voor wat betreft de
proceskosten. Burgmeester Rutten zegt dit toe.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
13

Tweede bestuursrapportage 2019
Advies:
1. De tweede bestuursrapportage 2019 voor kennisgeving aannemen
2. De begroting 2019 wijzigen conform de mutaties uit de tweede bestuursrapportage
2019
Besl.:

Aangenomen
De raad:
1. neemt de tweede bestuursrapportage 2019 voor kennisgeving aan
2. wijzigt de begroting 2019 conform de mutaties uit de tweede bestuursrapportage
2019
De raad pleit unaniem voor meer daadkracht in de uitvoering van
duurzaamheidsprojecten.
Toezeggingen: geen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
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Belastingverordeningen 2020
Advies:
Wij verzoeken de raad om de volgende verordeningen in te trekken
· Verordening OZB
· Verordening tarieven OZB 2019
· Legesverordening Beesel
· Verordening tarieven leges 2019
· Verordening dienstenverlening aan derden Beesel
· Verordening tarieven dienstenverlening aan derden Beesel
· Verordening hondenbelasting Beesel
· Verordening tarieven hondenbelasting
· Verordening lijkbezorgingsrechten Beesel
· Verordening tarieven lijkbezorgingsrechten Beesel 2019
· Verordening marktgelden Beesel
· Verordening tarieven marktgelden
· Verordening reinigingsheffingen Beesel
· Verordening tarieven reinigingsheffingen Beesel 2018
· Verordening rioolaansluitrecht Beesel
· Verordening tarieven rioolaansluitrecht
· Verordening rioolheffing Beesel
· Verordening tarieven rioolheffing Beesel
· Verordening toeristenbelasting Beesel
· Verordening tarieven toeristenbelasting
Wij verzoeken de raad in te stemmen met:
· Verordening OZB 2020
· Legesverordening Beesel 2020
· Verordening dienstenverlening aan derden Beesel 2020
· Verordening hondenbelasting Beesel 2020
· Verordening lijkbezorgingsrechten Beesel 2020
· Verordening marktgelden Beesel 2020
· Verordening reinigingsheffingen Beesel 2020
· Verordening rioolaansluitrecht Beesel 2020
· Verordening rioolheffing Beesel 2020
· Verordening toeristenbelasting Beesel 2020
Besl.:

Aangenomen
De raad trekt de volgende verordeningen in:
· Verordening OZB
· Verordening tarieven OZB 2019
· Legesverordening Beesel
· Verordening tarieven leges 2019
· Verordening dienstenverlening aan derden Beesel
· Verordening tarieven dienstenverlening aan derden Beesel
· Verordening hondenbelasting Beesel
· Verordening tarieven hondenbelasting
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Verordening lijkbezorgingsrechten Beesel
Verordening tarieven lijkbezorgingsrechten Beesel 2019
Verordening marktgelden Beesel
Verordening tarieven marktgelden
Verordening reinigingsheffingen Beesel
Verordening tarieven reinigingsheffingen Beesel 2018
Verordening rioolaansluitrecht Beesel
Verordening tarieven rioolaansluitrecht
Verordening rioolheffing Beesel
Verordening tarieven rioolheffing Beesel
Verordening toeristenbelasting Beesel
Verordening tarieven toeristenbelasting

De raad stemt in met:
· Verordening OZB 2020
· Legesverordening Beesel 2020
· Verordening dienstenverlening aan derden Beesel 2020
· Verordening hondenbelasting Beesel 2020
· Verordening lijkbezorgingsrechten Beesel 2020
· Verordening marktgelden Beesel 2020
· Verordening reinigingsheffingen Beesel 2020
· Verordening rioolaansluitrecht Beesel 2020
· Verordening rioolheffing Beesel 2020
· Verordening toeristenbelasting Beesel 2020
Toezeggingen: geen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
15

Opstellen beleid: Controleprotocol 2019
Advies:
De Auditcommissie verzoekt de Raad om:
Het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 vast te
stellen.
Besl.:

Aangenomen
De raad stelt het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019
vast.
Toezeggingen: geen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
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Aanpassing van de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel
in verband met de inwerkingtreding van de Wnra
Advies:
1.

2.
3.

Besl.:

Volmacht te verlenen aan de werkgeverscommissie om het werkgeverschap uit
te oefenen ten aanzien van de griffier en de op de griffie werkzame
ambtenaren;
Vast te stellen: de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel
2020;
In te trekken: de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel
2018, zoals vastgesteld bij besluit van de raad van 4 juni 2018.

Aangenomen
De raad:
1.
Verleent volmacht aan de werkgeverscommissie om het werkgeverschap uit te
oefenen ten aanzien van de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren;
2.
Stelt de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2020 vast;
3.
Trekt de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Beesel 2018 in,
zoals vastgesteld bij besluit van de raad van 4 juni 2018.
4.
Wijst de griffier en plaatsvervangend griffier per 1 januari 2020 aan conform
addendum.
Toezeggingen: geen.
Het raadsvoorstel en het addendum worden unaniem aangenomen.

17

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

18

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Vragenronde publieke tribune
 Er wordt geen gebruik gemaakt van de vragenronde.
Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 27 januari 2020.

P. Moors
Griffier

drs. W.G.H.M. Rutten
Voorzitter
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