Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum: 25 maart 2019
BESLUITENLIJST van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beesel op 25
maart 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

--

Voorzitter:
Griffier:

dr. P. Dassen
drs. E.J.C. Apeldoorn – Feijts

Nr

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

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder
de gast van de raad vandaag, mevrouw Van der Zalm.

2

Mededelingen
- nieuws uit (regionale) werkgroepen/gemeenschappelijke regelingen
Dhr. Heijnen informeert de raad over de bouwstenen zoals besproken in de
raadswerkgroep Ruimte en Economie (POL).
Dhr. Derks constateert dat deze raadsvergadering de laatste is die door burgemeester
Dassen in Beesel wordt voorgezeten. De fractie van de VLP biedt een ludieke attentie
aan.
Mevr. Killaars-Schoolmeesters verstrekt een beknopte toelichting op de positie en rol
van de werkgeverscommissie alsmede op het ter kennisname van de raad aangeboden
griffieplan. Mochten er naar aanleiding van dit griffieplan nog vragen zijn, kunnen deze
per email ingediend worden bij de griffier.

3

Definitieve vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering op 28 januari 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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5

Ingekomen stukken
5.1.1 Brief Nederlands Centrum Jeugdgezondheid d.d. 29 januari 2019 inzake
landelijke alliantie kinderarmoede
Het CDA vraagt of de gemeente Beesel zich bij deze landelijke alliantie gaat
aansluiten.
De BL vraagt hoeveel kinderen onder de armoedegrens leven en welke impact dit op
hen heeft. Zij vragen tevens of, en zo ja, welke actie er wordt ondernomen om armoede
te bestrijden.
Wethouder Jacobs duidt nogmaals dat het hier om verborgen armoede gaat. Hierdoor
zijn er bij de gemeente geen exacte cijfers bekend. Er zijn twee fondsen actief die
kinderen uit arme gezinnen ondersteunen, t.w. het jeugdfonds cultuur en het
jeugdfonds sport. Daarnaast is er in onze gemeente een aantal maatschappelijke
partijen actief, zoals de gezinscoaches en de stichting Leergeld. Gemeente Beesel is
daarom niet voornemens aan te sluiten bij de landelijke alliantie.
Er maken op dit moment 79 kinderen gebruik van het jeugdfonds sport. Dit is fors meer
dan een aantal jaren geleden dankzij publiciteit voor het bestaan van het fonds.
Binnenkort ontvangen we tevens de cijfers van stichting Leergeld over het eerste
halfjaar dat zij binnen onze gemeente actief zijn. Wethouder Jacobs zegt toe de raad
hierover te informeren zodra de cijfers bekend zijn.
5.1.4 Brief BillyBird Facilities BV d.d. 25 februari 2019 inzake Drakenrijk
Drakenrijk is van plan een billboard langs de A73 te plaatsen. Is dit toegestaan en
wenselijk? Kan er vermelding volgen via een ANWB-bord, eventueel voorzien van een
windmolen? Is er wijziging van het bestemmingsplan nodig voor het plaatsen van
zonnepanelen en kan er in deze samenwerking gezocht worden met ‘Joris Wekt Op’?
Wethouder Heesakkers geeft aan dat dhr. Derks is uitgenodigd voor een gesprek om
de aanvraag nader toe te lichten. De vragen over de plaatsing van het billboard kunnen
daarom nu nog niet beantwoord worden. Er is wijziging van het bestemmingsplan of het
afwijken d.m.v. een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen.
E.e.a. maakt deel uit van de afweging die komende weken gaat plaatsvinden. De
wethouder zegt toe Joris Wekt Op te attenderen op het voornemen van BillyBird.
BillyBird komt niet in aanmerking voor vermelding middels een ANWB-bord. Voor
vermelding op de bruine borden is beleid, maar de kosten komen voor rekening van de
ondernemer. Dit hebben we medegedeeld aan dhr. Derks en aansluitend nog geen
reactie vernomen.

2

Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum: 25 maart 2019
5.3.1 VNG ledenbrief 19/006 d.d. 23 januari 2019 inzake actualiteiten hulpmiddelen
wmo
De VLP vraagt of de uitslag van het in de brief genoemde onderzoek inzake het domein
overstijgend vervolgonderzoek inmiddels bekend is.
Wethouder Jacobs zegt toe dit na te vragen en na te leveren aan de gemeenteraad.
5.3.2 VNG ledenbrief 19/007 d.d. 28 januari 2019 inzake bestuursakkoord
klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspraken water
SV vraagt of gemeente Beesel deel neemt aan de pilots.
Wethouder Roelofs bevestigt dat het Rijk een impulsregeling voor financiële
ondersteuning van klimaatadaptatie. Voor 16 maart kunnen gemeenten plannen
indienen. De regio heeft bekeken wat er ingebracht kan worden en waar behoefte aan
is en een plan van aanpak ingediend. Het is nog niet bekend of de aanvraag wordt
gehonoreerd.
5.4.1 Artikel 44 vraag Samen Verder over prestatieafspraken Woongoed-2Duizend
Samen Verder heeft kennis genomen van de antwoorden en is van mening dat het
thema duurzaamheid een karige rol heeft in de prestatieafspraken en vraagt om een
prominentere plek.
Wethouder Heesakkers geeft aan dat Woongoed ten tijde van de opstelling van de
prestatieafspraken in een lastige situatie verkeerde. Hierdoor zijn sommige
onderwerpen waaronder duurzaamheid wellicht niet scherp genoeg neergezet. De
wethouder ziet toe dat dit toekomstig verbetert. Wethouder Roelofs vult hierbij nog aan
dat hij van Woongoed heeft vernomen dat zij vanaf volgend jaar 500 woningen
duurzaam gaan aanpakken.
6

Programma-indeling begroting 2020
Advies:
We vragen de Raad om in te stemmen met de nieuwe programma-indeling
Besl.:

Aangenomen
De raad stemt in met de nieuwe programma-indeling.
Toezeggingen:
- Burgemeester Dassen komt terug op de wijze van vergelijkbaarheid van de nieuwe
begroting met de voorgaande begroting.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
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7

BBV Voortgang brede wijkaanpak Hazenkamp
Advies:
Het krediet Hazenkamp met € 85.000 op te hogen
Besl.:

Aangenomen
De raad stemt in met ophoging van het krediet Hazenkamp met € 85.000.
Toezeggingen: geen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

8

Partnerschap Beesel - Brüggen
Advies:
1. In te stemmen met de overeenkomst inzake het partnerschap Beesel - Brüggen en,
na instemming van uw gemeenteraad, de burgemeester deze overeenkomst namens
de gemeente Beesel te laten ondertekenen op 9 mei 2019.
2. Kennis te nemen van de projectenlijst.
3. € 2.500,- bij te ramen bij de eerste bestuursrapportage 2019.
Besl.:

Aangenomen
De raad:
1. Stemt in met de overeenkomst inzake het partnerschap Beesel - Brüggen en, met
ondertekening door de burgemeester van deze overeenkomst namens de gemeente
Beesel op 9 mei 2019.
2. Neemt kennis van de projectenlijst.
3. Raamt € 2.500,- bij, bij de eerste bestuursrapportage 2019.
Toezeggingen: geen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

9

Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht
Advies:
 Vaststellen Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht;
 Vaststellen Themagerichte verdieping van de duurzaamheidsvisie voor een
periode van maximaal 4 jaar (of korter als ontwikkelingen daartoe aanleiding
geven);
 Kennis nemen van het Actieplan Duurzaamheidsvisie 2019-2022;
 Het college mandateren om, binnen de kaders van de duurzaamheidsvisie,
uitgaven te doen uit het binnen de investeringsreserve voor duurzaamheid
duurzaamheid gelabelde budget van € 1 miljoen.
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Besl.:

Aangenomen
De raad:
 stelt de duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht vast;
 stelt de themagerichte verdieping van de duurzaamheidsvisie voor een
periode van maximaal 4 jaar (of korter als ontwikkelingen daartoe aanleiding
geven) vast;
 neemt kennis van het Actieplan Duurzaamheidsvisie 2019-2022;
 mandateert het college om, binnen de kaders van de duurzaamheidsvisie,
uitgaven te doen uit het binnen de investeringsreserve voor duurzaamheid
duurzaamheid gelabelde budget van € 1 miljoen.
Het CDA en SV dienen de motie 'Duurzaamheid' in.
De voorzitter schorst de vergadering van 20.25 - 20.40 op verzoek van het CDA.
De voorzitter schorst de vergadering van 21.20 - 21.35 op verzoek van SV
Het college stemt in met de 1e, 2e en 4e bullet uit de motie onder 'roept op'
(realistische actiepunten, focus op bewustwording en een jaarlijkse evaluatie)
maar ontraadt de motie
Het CDA en SV trekken de motie 'Duurzaamheid' in met inachtneming van
onderstaande toezeggingen.
Toezeggingen:
- Het college zegt toe om te starten met realistische actiepunten die uitgaan
van: wat we weten, wat zich al bewezen heeft en wat betaalbaar is voor
iedereen, waarbij prioritering wordt aangebracht (motie, roept op, bullet 1);
- Het college zegt toe om in de huidige ambtsperiode vooral de focus te leggen
op bewustwording, waarin het ervaren van de duurzaamheidsmaatregelen door
de gemeenschap centraal staat (motie, roept op, bullet 2);
- Het college zegt toe om een jaarlijkse evaluatie te doen waarin de gezette
stappen en behaalde resultaten inzichtelijk worden gemaakt (motie, roept op,
bullet 4);
- Wethouder Roelofs zegt toe uitsluitend doelmatig en sober onderzoek uit te
voeren;
- Wethouder Roelofs zegt toe om de raad actief te informeren bij overschrijding
van 10% van het budget van 1 miljoen voor onderzoek;
SV dient de volgende stemverklaring in: "De visie is helder. Er staan echter
teveel plannen in de thematische verdieping. Wij hebben daar vragen over
gesteld, en - wat ons betreft - onduidelijke antwoorden gekregen of die niet
stemden tot tevredenheid. Als aan de hand daarvan 1 miljoen wordt uitgegeven,
kan SV daar niet mee instemmen."
Stemming: 13 stemmen voor (5 x CDA, 5 x VLP 3 x BL) en 2 stemmen tegen (2
x SV)
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Raadsvoorstel - Evaluatie amendement gratis innemen grof tuinafval en grof
huishoudelijk restafval
Advies:
Wij verzoeken uw raad kennis te nemen van bijgaand raadsvoorstel, in te stemmen met
de inhoud ervan en in te stemmen met het stopzetten van het (structureel) gratis
inzamelen van grof huishoudelijk afval en grof huishoudelijk restafval.
Besl.:

Aangenomen
De raad neemt kennis van bijgaand raadsvoorstel en stemt in met de inhoud ervan en
met het stopzetten van het (structureel) gratis inzamelen van grof huishoudelijk afval en
grof huishoudelijk restafval.
SV roept op om bij de uitwerking van circulaire economie eveneens de hoeveelheid
aangeboden afval bij particuliere bedrijven mee te nemen.
BL roept op om in overweging te nemen om 1 of 2 x per jaar een dag te organiseren
voor het gratis aanbieden van bepaalde fracties.
Toezeggingen (wethouder Roelofs):
- het hergebruik van grondstoffen meenemen bij de uitwerking van circulaire economie;
- het aantal dumpingen van afval monitoren en terugkoppelen naar de raad;
- het actief communiceren naar inwoners over de wijziging in inzameling van afval.
Wethouder Roelofs ontraadt de oproep van de BL over het gratis inzamelen van
afvalfracties.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

11

Gebouwen beheerplan 2019-2022
Advies:
Gebouwen beheerplan 2019-2022 vast stellen.
Besl.:

Aangenomen
De raad stelt het gebouwen beheerplan 2019-2022 vast.
Toezeggingen: geen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
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12

Betreft vaststelling Bomenverordening 2019, Beleidsregel en Lijst Beschermde
houtopstanden
Advies:
Wij stellen voor:
- om de Bomenverordening Gemeente beesel 2019 vast te stellen;
- en de bomenverordening 2013 in te trekken op het moment dat de Bomenverordening
Gemeente Beesel 2019 in werking treedt.
Besl.:

Aangenomen
De raad:
- stelt de Bomenverordening Gemeente Beesel 2019 vast;
- trekt de bomenverordening 2013 in op het moment dat de Bomenverordening
Gemeente Beesel 2019 in werking treedt.
De BL roept op om gebruik te maken van de raakvlakken met toerisme en educatie.
Toezeggingen: geen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem vastgesteld.

13

Vaststelling ambitie invoering Omgevingswet gemeente Beesel
Advies:
Voorgesteld wordt om
1. het ambitiedocument Invoering Omgevingswet gemeente Beesel vast te stellen.
2. een klankbordgroep Omgevingswet in te stellen.
Besl.:

Aangenomen
De raad:
1. stelt het ambitiedocument Invoering Omgevingswet gemeente Beesel vast;
2. stelt een klankbordgroep Omgevingswet in.
De griffier deelt mee dat de oproep voor deze klankbordgroep volgt. Er kan 1 raadslid
per fractie worden aangemeld.
Toezeggingen: geen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

14

sportbeleid: Samen Fit: sport en bewegen in Beesel 2019-2022
Advies:
Instemmen met bijgevoegde beleidsnota sport "samen fit".
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Besl.:

Aangenomen
De raad stemt in met bijgevoegde beleidsnota sport "samen fit".
Toezeggingen: geen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

15

Vaststellen 'verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2019'
Advies:
De gemeenteraad wordt verzocht:
 Een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling tot de
vervulling van de vacature van burgemeester in te stellen.
 De volgende personen te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie: dhr.
L.A.P. Cremers, dhr. G.T.M.P. Derks, dhr. R.A.M. Ambaum en dhr. M.A.S. Urru.
 Dhr. B.M.J. Jacobs aan te wijzen als adviseur van de vertrouwenscommissie.
 Mw. E.J.C. Apeldoorn-Feijts aan te wijzen als ambtelijk secretaris en ondersteuner
van de vertrouwenscommissie.
 Mw. E.H.J. Janssen aan te wijzen als ambtelijk ondersteuner van de
vertrouwenscommissie.
 De 'verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2019' vast te
stellen.
 De heer J.E.F. van Tegelen aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van de
gemeenteraad.
Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt de Commissaris van de Koning in de
provincie Limburg van de verordening op de vertrouwenscommissie in kennis gesteld.
Besl.:

Aangenomen
De gemeenteraad stemt in met:
 Een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling tot de
vervulling van de vacature van burgemeester in te stellen.
 De volgende personen te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie: dhr.
L.A.P. Cremers, dhr. G.T.M.P. Derks, dhr. R.A.M. Ambaum en dhr. M.A.S. Urru.
 Dhr. B.M.J. Jacobs aan te wijzen als adviseur van de vertrouwenscommissie.
 Mw. E.J.C. Apeldoorn-Feijts aan te wijzen als ambtelijk secretaris en ondersteuner
van de vertrouwenscommissie.
 Mw. E.H.J. Janssen aan te wijzen als ambtelijk ondersteuner van de
vertrouwenscommissie.
 De 'verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2019' vast te
stellen.
 De heer J.E.F. van Tegelen aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter van de
gemeenteraad.
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We stellen de Commissaris van de Koning in de provincie Limburg van de verordening
op de vertrouwenscommissie in kennis.
Toezeggingen: geen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
16

Rondvraag
Er zijn geen vragen ingediend voor de rondvraag.

17

Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen en 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 03 juni 2019.

drs. E.J.C. Apeldoorn – Feijts
Griffier

Dr. P. Dassen – Housen
Voorzitter
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