Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum: 16 maart 2020
BESLUITENLIJST van de openbare digitale vergadering van de raad van de gemeente Beesel
op 21 april 2020 om 19.30 uur.
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, wethouder Jacobs, wethouder Roelofs

Afwezig

wethouder Heesakkers

Voorzitter:
Griffier:

B.C.M. Vostermans
N. Vintcent

Wegens de Corona-crisis is de besluitvormende raadsvergadering van 16 maart 2020 geannuleerd.
De voor die vergadering geagendeerde agendapunten zijn verschillend afgedaan. Een deel van de
geagendeerde punten is besproken tijdens de ingelaste digitale raadsvergadering op 21 april 2020.
Onderstaand volgt de besluitenlijst van die digitale vergadering.

Nr

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

1

Opening
N.v.t.

2

Mededelingen:
- Nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen
N.v.t.

3

Definitieve vaststelling van de agenda
N.v.t.

4

Vaststellling besluitenlijsten van de raadsvergadering van 27 januari 2020 en de
buitengewone raadsvergadering van 28 januari 2020
Zie besluitenlijst raadsvergadering 2 juni 2020.

1

Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum: 16 maart 2020
5

Ingekomen stukken
De ingekomen stukken voor deze vergadering zijn schriftelijk afgedaan. Zie de vragen
en antwoorden bij de gekoppelde stukken in Verseon.

6

Beleidsplan VRLN 2020-2023 "Samen op weg naar de gezondste en veiligste
regio"
Advies:
Wij stellen u voor om:
1. Kennis te nemen van het beleidsplan "Samen op weg naar de veiligste en gezondste
regio" van de VRLN;
2. In te stemmen met bijgaande conceptreactie.
Besl.:

Aangenomen
De raad:
1. Neemt kennis van het beleidsplan "Samen op weg naar de veiligste en gezondste
regio" van de VRLN;
2. Stemt in met bijgaande conceptreactie.
Toezeggingen:
- Wethouder Jacobs zegt toe duidelijk en transparant te zullen communiceren over de
(financiële) gevolgen van de Corona-crisis op de begroting van de GGD en de
Veiligheidsregio;
- Wethouder Jacobs (vanuit zijn functie in de bestuurscommissie van de GGD) en
burgemeester Vostermans zeggen beide toe scherp te blijven letten op de begroting;
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.

7

Uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg
Advies:
- vaststellen van de uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie Noord- en
Midden-Limburg
Besl.:

Aangenomen
De raad stelt de uitgangspuntennotitie Regionale Energiestrategie Noord- en MiddenLimburg vast.
Dhr. Urru dient namens Samen Verder een de motie 'rol van de gemeenteraad bij
vaststellen concept-RES' in.
Wethouder Roelofs ontraadt deze motie.
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Burgemeester Vostermans schorst de vergadering op verzoek van dhr. Urru om 20.45
tot 20.55 uur.
Dhr. Urru trekt de ingediende motie namens Samen Verder in.
Toezeggingen: geen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.
8

Armoedebeleid 'Meedoen naar vermogen
Zie besluitenlijst raadsvergadering 2 juni 2020.

9

Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.
Advies:
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de
gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd conceptwijzigingsbesluit.
Besl.:

Aangenomen
De raad verleent het college van burgemeester en wethouders toestemming om de
gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd conceptwijzigingsbesluit.
Toezeggingen: geen.
Het raadsvoorstel wordt unaniem vastgesteld.

10

Regiovisie Noord-Limburg 2040 'de gezondste regio'
Advies:
Vaststellen van de strategische regiovisie Noord-Limburg 2040 'de gezondste regio'.

3
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Besl.:

Aangenomen
De raad stelt de strategische regiovisie Noord-Limburg 2040 'de gezondste regio' vast.
Burgemeester Vostermans neemt waar voor wethouder Heesakkers.
Toezeggingen:
- burgemeester Vostermans zegt toe dat het uitvoeringsprogramma voor de zomer aan
het college wordt voorgelegd en aansluitend aan de gemeenteraad (als het lukt ook
nog voor de zomer, anders na het reces).
Het raadsvoorstel wordt unaniem vastgesteld.

11

Verordening vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming
burgemeester
Zie besluitenlijst raadsvergadering 2 juni 2020.

12

Ontheffing woonverplichting burgemeester
Zie besluitenlijst raadsvergadering 2 juni 2020.

13

Motie vreemd aan de orde van de dag
Dhr. Jacobs dient namens de Beeselse Lijst een motie vreemd aan de orde van de
dag in met als onderwerp: Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers. Hij
nodigt de andere fracties uit om zich desgewenst bij de motie aan te sluiten. De
fractie van de VLP steunt de motie en sluit graag aan. De fracties van Samen Verder
en het CDA steunen de motie niet. Zij zijn van mening dat het nieuwe wetsvoorstel
bijdraagt aan de onafhankelijke positie van de Rekenkamer.
De voorzitter brengt de motie hoofdelijk in stemming. De resultaten zijn als volgt:
Voor: dhr. Ambaum, dhr. Jacobs, dhr. Nijssen, dhr. Van Tegelen, dhr. Derks, dhr.
V.d. Beucken, mevr. Franssen, dhr. Heijnen (8 stemmen)
Tegen: dhr. V.d. Avoort, mevr. Huijs, dhr. Cremers, mevr. Timmermans, mevr.
Killaars, dhr. Urru, mevrouw Janssen (7).
Met deze stemming wordt de motie aangenomen.

14

Rondvraag
Tijdens de ingelaste raadsvergadering op 21 april 2020, dient dhr. Nijssen (BL) de
volgende vraag in voor de rondvraag:
'De afgelopen drie weken stonden in kern Beesel na lange tijd weer eens drie huizen
met een vraagprijs van onder de €300.000 te koop. Twee van deze huizen waren
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binnen een week verkocht, de derde binnen twee weken. Dit duidt op een overspannen
huizenmarkt in kern Beesel. Duidelijk is dat er iets moet gebeuren. Zijn er plannen om
hier iets aan te doen? Zijn er plannen om (op korte termijn) bouwprojecten op te zetten
in kern Beesel? Of zijn er plannen om hier een of meerdere tenders voor uit te
schrijven?'
Wethouder Roelofs neemt in deze waar voor wethouder Heesakkers.
De gemeente Beesel is in gesprek met de woningcorporatie alsmede met de
werkgroep wonen van Bliej in Beesel. Zij onderzoeken mogelijke ontwikkellocaties met
als uitgangspunt om woningen te realiseren in Beesel waar behoefte aan is. De beide
bijeenkomsten die gepland waren in dit kader, zijn wegens de Corona-crisis helaas
uitgesteld. Deze bijeenkomsten worden opnieuw ingepland zodra dit mogelijk is. Naast
het onderzoeken van genoemde ontwikkelverzoeken, is er inmiddels ook een aantal
z.g. principeverzoeken (dit zijn concrete voorstellen) ingediend. Omwille van de privacy
en een concurrentiebeding kan hier nu geen nadere informatie over worden verstrekt.
De kern Beesel heeft in ieder geval de aandacht.
15

Sluiting
Burgemeester Vostermans sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar
bijdrage.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 02 juni 2020.

N. Vintcent
Griffier

B.C.M. Vostermans
Voorzitter
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