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Agenda- Onderwerp
punt
Opening
1.
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.
Mevr. I. van der Laan verklaart dat zij op 17 oktober 2019 uit de fractie PRO
Gulpen-Wittem is gestapt. Ze blijft op eigen titel deelnemen aan de raad waarbij
zij achter het coalitieakkoord en achter het college blijft staan.
2.

Vaststellen van de agenda
De agendapunten 4 (vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 26
september 2019), 7 (BP/393 Raadsvoorstel centrumregeling verwerving Wmo
ondersteuning en Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland 2019) en 9 (BP/394
Raadsvoorstel beleidskader Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022) worden zonder
bespreking en discussie vastgesteld.
Agendapunt 10 (A/204: Initiatiefvoorstel voorbereidingsbesluit Nieuwstraat /
Burggraverweg) wordt direct na agendapunt 5 besproken.

3.

Eventuele mededelingen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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4.
Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 september 2019
De besluitenlijst wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
5.

Ingekomen stukken
Bij de ingekomen stukken nummers 680 en 693 (bedrijfsuitbreiding /
verplaatsing landbouwbedrijf Voncken Trintelen) wordt door wethouder Last
een toelichting gegeven m.b.t. de stand van zaken.
Bij ingekomen stuk nr. 679 (5G netwerk) wordt desgevraagd door wethouder
Last een toelichting gegeven m.b.t. stand van zaken. Indien het wenselijk en
mogelijk is zal de raad geïnformeerd worden.
Bij ingekomen stuk nr. 685 (zwarte piet in uw gemeente) wordt de door
burgemeester een toelichting gegeven. Vanuit de gemeente zal het niet verboden
worden welke zwarte pieten Sinterklaas wil meenemen.
Bij ingekomen stuk nr. 691 (bezwaar initiatiefvoorstel behoud karakteristieke
panden Nieuwstraat / Burggraverweg) wordt toegezegd dat de briefschrijver een
antwoord zal ontvangen.
Van ingekomen stuk nr. 694 (reactie op memo griffie inzake
programmabegroting) wordt besloten deze raadsinformatiebrief toe te voegen
aan de stukken van de begrotingsvergadering.
Voor het overige akkoord met de door de agendacommissie geadviseerde wijze
van afdoening.

6.

Raadsvoorstel ID/315: bestuursrapportage 2019
Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.
(de fracties CDA en Franssen hebben tegengestemd, de fracties Balans, PRO
Gulpen-Wittem en mevr. Van der Laan hebben voorgestemd; de heer Franssen
heeft zich onthouden van stemming).
Toezeggingen van de portefeuillehouder:
- M.b.t. de locatie Sophianum Nijswiller zijn er positieve ontwikkelingen en
de verwachting is dat voor het einde van het jaar de raad nader geïnformeerd
kan worden.
- Het gebruik en de betekenis van de kleuren om de voortgang aan te duiden
zal in de evaluatie van de P&C cyclus nader besproken worden.

7.

Raadsvoorstel BP/393: centrumregeling verwerving Wmo ondersteuning en
Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland 2019
Het voorstel wordt zonder discussie en stemming aangenomen.

8.

Raadsvoorstel BP/395: beleidsplan Sociaal Domein
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
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Toezeggingen door de portefeuillehouder:
- er wordt nog eens gekeken naar de tekst op pagina 15 “Medewerkers
onderzoeken allereerst welke mogelijkheden er buiten de gebaande paden
zijn…” en deze wordt zo nodig aangepast,
- bekeken zal worden hoe de sociale component meegenomen kan worden bij
de implementatie van de Omgevingswet,
- aanpak van psychische probleem bij kinderen die leven in armoede zal
meegenomen worden in het beleidsplan armoedebeleid,
- in het 1e kwartaal 2020 zal de raad worden geïnformeerd over hoe de
mensen die er in de praktijk al me bezig zijn betrokken worden bij de
beleidsvoorbereiding m.b.t. Wet op de inburgering,
9.

Raadsvoorstel BP/394: beleidskader Jeugd Zuid-Limburg 2019-2022
Het voorstel wordt zonder discussie en stemming aangenomen.

10.

Initiatiefvoorstel A/204: voorbereidingsbesluit Nieuwstraat /
Burggraverweg
Het voorstel wordt met meerderheid van stemmen verworpen
(hoofdelijke stemming: de raadsleden Nix, Franssen, Nass, J. Hendriks, Laheij
en Kistermann hebben voorgestemd, de raadsleden Derksen, W. Hendriks, van
Breemen, Cremers, Vos, Nijssen, Duyvendak en van der Laan hebben
tegengestemd).
Toezeggingen van de portefeuillehouder:
 Wethouder Houben zal in gesprek gaan met alle partijen om bij te dragen
aan een oplossing en dat er duidelijkheid komt.

11.

Initiatiefvoorstel A/208: ontslag burgerfractieleden
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

12.

Sluiting
De voorzitter sluit om 21.40 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem
op 19 december 2019.
de griffier,

de voorzitter,

mr. R. Reichrath.

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.
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