CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE VERGADERING VAN DE
RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL
VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN
27 september 2018
DATUM
AANWEZIG
mw. ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens
Voorzitter
dhr. drs. W.H.M. Voorter
Plv.raadsgriffier
dhr. J. Cremers (Pro), mevr. I. van der Laan (Pro),
Raadsleden
dhr. M. Dols (Pro), dhr. R. Nijssen (Pro), mevr. S. Vos (Pro),
dhr. W. Hendriks (Balans), dhr. F. Derksen (Balans), mevr. M.
Nass (CDA), dhr. P. Laheij (CDA), dhr. F. Kistermann (CDA),
dhr. P. Franssen (Franssen), dhr. J. Nix (Franssen)
dhr. G. Houben (Pro), dhr. J. Last (Balans), mevr. M. van der
College
Kleij (Pro)
dhr. J. Hendriks (CDA) en R. Dautzenberg (Franssen),
Verhinderd
dhr. R. van Breemen (Balans)
Agenda- Onderwerp
punt
1.
Opening
De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering.
2.

Vaststellen van de agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd:
 Motie CDA en Franssen inzake vissterfte Geul (wordt agendapunt 12)
 Motie Balans, CDA en Franssen inzake voetbalveld Eys (wordt agendapunt
13)
Agendapunt 9 (initiatiefvoorstel rapport Rekenkamercommissie
Stimuleringsmaatregelen gemeente Gulpen-Wittem) wordt van de agenda
afgehaald en zal geagendeerd worden voor een latere raadsvergadering nadat het
eerst o.a. in het Sprekersplein besproken is.
De agendapunten 3 (mededelingen), 4 (vaststellen besluitenlijst van de
raadsvergadering van 13 september 2018), 5 (ingekomen stukken), 8 (ID/305), 10
(A/198) en 11 (A/199) worden zonder discussie en stemming vastgesteld.
Voor het overige akkoord met de voorliggende concept-agenda.

3.

Eventuele mededelingen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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4.

Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 september 2018
De besluitenlijst wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken
Akkoord met de door de agendacommissie geadviseerde wijze van afdoening.

6.

Raadsvoorstel BP/371: bestemmingsplan Slenakerweg 5 Gulpen
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Toezegging door de portefeuillehouder:
 Er zal aandacht worden besteed om meer vakantievoorzieningen voor
zorgbehoevenden in onze gemeente te realiseren

7.

Raadsvoorstel BP/368: centrumregeling verwerving jeugdhulp regio ZuidLimburg 2019
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

8.

Raadsvoorstel ID/305: benoeming lid en plaatsvervangend lid Algemeen
Bestuur BsGW
Het voorstel wordt zonder discussie en stemming aangenomen.

9.

A/197: initiatiefvoorstel rapport Rekenkamercommissie
Stimuleringsmaatregelen gemeente Gulpen-Wittem
Het voorstel wordt doorgeschoven naar een latere raadsvergadering, en wordt eerst
geagendeerd voor een sprekersplein.

10.

A/198: initiatiefvoorstel beschikbaar stellen budget waarnemend griffier
Het voorstel wordt zonder discussie en stemming aangenomen.

11.

A/199: initiatiefvoorstel instellen stuurgroep strategische visie en benoemen
van door de fracties voorgedragen leden
Het voorstel wordt zonder discussie en stemming aangenomen.

12.

Motie CDA en Franssen inzake vissterfte Geul
Door de fracties CDA en Franssen wordt de volgende motie ingediend:
Constaterende dat:
 Op donderdag 22 augustus 2018 bij een agrariër in de gemeente Plombieres
(België) een mestsilo lekgeraakt is.
 De inhoud van de betreffende mestsilo, ruim 40m3, in de Geul terechtgekomen
is;
 De gevolgen van het milieu-incident zwaar onderschat zijn door betreffende
instanties en bestuurders van de gemeenten langs de Geul;
 Dat uit een visserijkundig onderzoek van de Visstandbeheerscommissie
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gezamenlijk met het Waterschap Limburg is gebleken dat langs de gehele
stroom over een lengte van ruim 10 km geen enkel leven meer is aangetroffen;
Dat zowel vissen als andere micro-organismen zijn gedood in een van de
mooiste beken van Nederland;
Dat de gehele stroom onderdeel uitmaakt van het Natura 2000 gebied;
Dat het Waterschap Limburg adviseert om zelfs vee niet te drenken met water
uit de Geul, alsmede huisdieren niet in de Geul te laten, omdat uit monsters
blijkt dat de concentraties dermate hoog zijn dat deze nog steeds schadelijk
zijn voor de gezondheid van de dieren;
Dat de hengelsportverenigingen uit Mechelen en Epen de afgelopen tien jaar
hebben gewerkt, samen met het Waterschap Limburg, aan een
uitzetprogramma van de beekforel en de vlagzalm in de Geul.
Dat alle inspanningen van de hengelsportverenigingen teniet zijn gedaan door
de mestlozing;
Dat de visverenigingen inmiddels aangifte hebben gedaan;

Overwegende dat:
 Het een zeer ernstige situatie betreft;
 De visverenigingen ernstig gedupeerd zijn;
 Niet alleen de visverenigingen, maar ook de VBC heeft schade geleden;
 De visverenigingen financiële ondersteuning nodig hebben;
Verzoekt het college:
 Om een bedrag groot 5.000,-- ter beschikking te stellen ter compensatie van de
geleden schade van de visverenigingen en hiervoor een budget te ramen in de
begroting 2019;
 In gesprek te treden met de gedupeerde visverenigingen;
 Deze motie door te sturen naar Vaals en het Waterschap Limburg;
De motie wordt met meerderheid van stemmen verworpen
(de fracties CDA en Franssen hebben voorgestemd, de fracties Balans en PRO
hebben tegengestemd, dhr. Franssen heeft zich onthouden van stemming).
13.

Motie Balans, CDA, Franssen en Pro inzake voetbalveld Eys
Door de fracties Balans, CDA, Franssen en PRO wordt de volgende motie
ingediend:
Constaterende dat:
 dat meerdere velden in de gemeente Gulpen-Wittem getroffen zijn door de
droogte en in slechte staat zijn
 de velden van SV Zwart-Wit ’19 Eys voor de derde keer op rij in een
dusdanige slechte toestand verkeren dat voor wedstrijden en trainingen
uitgeweken dient te worden naar de velden van andere clubs;
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de velden van SV Zwart-Wit ’19 Eys op de planning staan voor (groot)
onderhoud;
een besproeiing door middel van een waterpompinstallatie tot de
mogelijkheden behoort.

Overwegende dat:



SV Zwart-Wit ’19 Eys een goed draaiende vereniging is die positief bijdraagt
aan de gemeenschap;
er behoefte is aan een veld dat goed onderhouden is en bespeelbaar blijft/is.

Draagt het college op:
 een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren voor het realiseren van de
aanleg van een waterput met een pompinstallatie op het sportpark Hanzon in
Eys ten behoeve van SV Zwart-Wit ’19 Eys;
 hierbij in gesprek te treden met de vereniging en eventuele andere
belanghebbenden, i.v.m. het multifunctionele gebruik van de velden;
 de hiervoor benodigde middelen te halen uit het budget voor onderhoud
aangezien dit door de grote zomer slechts beperkt benut is
 indien aanleg van een waterput met pompinstallatie nodig is, door middel van
een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen.
 om in gesprek te gaan met de voetbalverenigingen binnen de gemeente
Gulpen-Wittem over de inkomstenderving door de niet bespeelbare velden
De motie wordt unaniem aangenomen.
(de heren Derksen en Kistermann hebben zich onthouden van stemming).
14.

Sluiting
De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem
op 25 oktober 2018.
de wnd. griffier,

de voorzitter,

drs. W.H.M. Voorter.

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