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GemeenÍerood

tffi Landerd

Concept Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum

28-05-2020

rijd

l9:30

Locatie

Digitale vergadering

voorzitter

M.C. Bakermans

Toelichting

Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw.

-

23:40

E.

Weijenberg (griffier), N. de

Jong, A. de Kleijn, Mw. C. Henst (DSg7), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van
den Broek, R. Mriller(RPP), J. van den Heuvel, R. Steemers,T. van den Berg
(MV),J. Zwaans (DM), Mw. M. Hoek (WD), Mw. M. Slegers,J. Pijnappels, G.
Benneker (PL), S. Reitsma,
Bó hme r, H.Ve re ij ke n.

PH

Jonkergouw(CDA), en de wethouders M.

Afiruezig met ke nnisgevi ng : wetho ud e r B. Brand

De agenda en alle b[behorende stukken
we b s

ite,

www. la nd e rd.

n l,/ b est u u r- e n -

zijn digitaal in

org

a

n

isat ie /

s

te zien via iBabs en de

q e m ee nte

raad

De tv-opname van de raadsvergadering is terug te zien op de site van Landerd TV.
De geluidsfragmenten staan op de website van de gemeente Landerd.
Per agendapunt wordt het besluit van de raad aangegeven. Ook de stemverhouding

wordt vermeld. De (getekende) besluiten en moties zijn te raadplegen via i9abs en de
website (b[ het desbetreffende agendapunt).
Tevens worden eventuele afspraken en toezeggingen vermeld (inclusief een

>

"teken" in de kantlijn).

o penlng en mededelingen

Om I 9.30 uur start de voorzitter met het vaststellen van de presentie van alle
raadsleden en hij opent daarna de vergadering.
2

spreekrecht voor het publiek
lnwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De

maximale spreektijd is 5 minuten. Er hebben zich geen insprekers gemeld.
3

trekking stemmingscijfer
Toelichting
De naam van mevrouw Slege rs getrokken. Ste mm ing e n beraadslag ing beg int
bU PL.

4

vaststelling agenda
De agenda van de raadsvergadering van 28 mei 2020 wordt ongewijzigd

vastgesteld.
5

POLIÏEK DEBAT
Doo r de ag

e

ndacomm i ssie zij n o nde rstaand e raadsvoorste

I

le n

geag end eerd

voor bespreking.
5.a

Re g iona

le samenwerking 2 O2l

-2024

Dit voorstelgaatoverde voortzetting van de samenwerking vanaf 202.l . De
d rie reg io nale o rg anisaties ve rzoeke n de co lleg es e n dage I ijkse besture n van
de waterschappen om d it voorstel ter besluitvorming voor
ge

mee nte raad respectieve I ijk alg

e

te leggen aan de

meen bestuur wate rschap

.

amendementen een motie aangekondigd. Ook door
Prog re ssief Lande rd e n Maasho rst Voo ruit z ijn motie s aange ko ndi gd.
Door

RPP is een

Besluit
De raad besluit de regionale samenwerking metde regio Noord Oost Brabant,

AgriFood Capitalen Noordoost BrabantWerktvoort te zetten conform het
geamendeerde besluit.
Toelichting
Het voorstel is geamendeerd. Het besluit is unaniem

Eesluit
De raad besluit de motievan PL oversuggesties t.a.v. hoofdstukAgrifood

Capitalaan te nemen.
Toelichting

Vóórde motie stemmen de fracties PL, RPP, MV, DM, WD (l I stemmen) Tegen
de motie stemmen de fracties DS97, LZ en CDA (6 stemmen).
Besluit
De raad besluit de motie van RPP over samenwerking (mobiliteitsvraagstuk) aan

te nemen.
Toelichting
Het college ondersteuntde motie van de RPP over samenwerking.
De raad besluit unaniem.
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Besluit
De raad besluit de motie van MV, PL, RPP, WD, LZ, DM over HBO in de

strategische agenda aan te nemen.

Toelichting
Het college ondersteuntde motie. De raad besluit unaniem

Besluit
De raad besluit het amendementvan de RPP over addendum regionale

samenwerking nav WB aan te nemen.

Toelichting
Het college ondersteunt het amendement. De raad besluit unaniem

s.b

Concept bod Regionale Energie Strategie

ln mei 201

t

(RES)

Noordoost Brabant

heeft uw raad het Bestuurlijk startdocument

RES Regio

Noordoost

Brabant vastgesteld. H ie ri n is het proces voo r de komende jaren geschetst. Met
de vaststelling van het startdocument heeft u kaders meegegevenvoor het

vaststellen van de

RES

Noordoost Brabant.

Namens de regionale stuurgroep
RES

RES

vragenwij aan uw raad om de Concept

Noordoost Brabantvast te stellen.

Door MV, PL,

RPP,

WD,

LZ, DM is een motie aangekondigd.

Besluit
De raad besluit de motievan MV, PL, RPP, WD, LZ DM overregionale

energiestrategie aan te nemen.

Toelichting
Het college raadt besluitregel 2 af. Het projectvoorstel ligt er eigenlijk al

F

Portefeuillehouder Bóhmer zegt toe met de Energ ie en Klimaatagenda
(werkagendavoor Landerd) naar de raad te komen.
Besluitregel 2 wordt geschrapt uit de motie. Het besluit is unaniem.
Besluit

Conform raadsvoorstel. De raad besluit het concept-bod

RES

vast te stellen

Toelichting
Het besluit is unaniem.
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5.c

Vaststellen

G

ro ndprijzen nota

2020

Zoals opgenomen in de Nota Grondbeleid wordt het prijsbeleid in principe

jaarlijks geactualiseerd.ln de actualisatie wordtgetoetst of de verkoopprijzen
en de kaders nog markconform en werkbaar zijn.Er wordt onderscheid
gemaakt in prijs als gevolg vanverschil

in

bijvoorbeeld ligging,

aantal inwo ne rs e n locatie.
grondprijzennnota
vast te stellen.
De raad wordt gevraagd de
be bo uwi ng smog el ijkhed en,

Resluit
Conform raadsvoorstel. De raad stelt de grondprijzennota 2020vast.

Toelichting

)r

Hetvoorstelwordt aangenomen met I 4 stemmen voor(LZ, RPP, MV, DM, WD,
PL, CDA)en 3 stemmentegen(DSg7).
PortefeuillehouderVereijkenzegttoe de raad te informerenals er afwijkingen
zijn in gehanteerde prijzen bij transacties in de sociale woningbouw.

6

HAMERSTUKKEN

6.a

C

oó rdi natiebesl uit Sch utsboomstraat

5

7 Sc haij

k

Bureau voor architectuur Aujourd'hui Boekel heeft namens F.L.M. Schimmel een

aanvraag bestemmingsplan ingediend voor het bouwen van een vrijstaande
wo ni ng of twee half vrijstaande wo ni ng e n.. Doo r ve rschi lle nd e facto ren heeft
het o ntwe rpbe

ste m mi ng splan ve rtrag i ng o pgelope n. N

u heeft F.L.M. Schi m me I

gevraagd om de omgevingsvergunningprocedure gelUktUdig te laten verlopen
met de bestemmingsplanprocedure om zo tijd te winnen. Daarom wordt u
gevraagd de coórdinatieregeling van toepassing te verklaren op het
beste m m i ng splan

e

n

d

voo r Schutsboomstraat

e d aarbij be ho re nde aanvraag o mgevi ng sverg unni ng
5

7 SchaUk.

Eesluit
Conform raadsvoorstel. De raad besluit het coórdinatiebesluitvan toepassing
te verklaren op Schutsboomstraat

5

7 Schaijk.

Toelichting
Er is geen stemming gevraagd. Het besluit is unaniem en zonder discussie

genomen.

6.b

Vaststelling

BP

Runstraat

9-l

I

Het bestemmingsplan Runstraat 9-1

1

Schaijk heeft als doel om de bestaande
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winkels op de begane grond te transformeren in twee appartementen
Op 24 oktober 201

t

heeft uw gemeenteraad beslote

n

de coórd inatieregeling

van toepassing te verklarenop de voorbereiding en bekendmaking van het

bestemmingsplan Runstraat
o

mg evi ng svergu nni ng.

9-l I en de daarbij behorende

Dit bete

ke nt d at

de voo rbe reid ing,

be ke nd maki ng e n

besluitvorming van het bestemmingsplan en de daarbij behorende
omgevingsvergunning gelijktijdig plaatsvindt. De gemeenteraad blijft bevoegd
het bestemmingsplanvast te stellen. Het college blijft bevoegd de
o mgeving svergunning te verlenen.
Het

o

ntwe rp be ste m mi ng spla n e n de bij be ho re nd e o mg evi ng sverg unni ng

9-l I Schaijk hebben met ingang van l0 februari 2020 tot en met 23
maart 2020 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn heeft iedereen de
Runstraat

gelegenheid gehad te reageren op het plan.
Alleen het waterschap heeft een zienswijze ingediend.
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplanvast te stellen.
Besluit

Conform raadsvoorstel. De raad besluit het bestemmingsplan Runstraat

9-l

I

vast te stellen.

Toelichting
Er is geen stemming gevraagd. Het besluit is unaniem en zonder discussie

genomen.
7

ALGEMENESTUKKEN

7.a

b e sl

uite nl ijst va n d e vo rige raad svergaderi ng

De raad wordt gevraagd de besluitenlijstvan de vorige vergadering vast te

stellen.
Besluit
De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering van I 6 april 2020

ongewijzigd vast te stellen.

7.b

ingekomen stukken
De raad wordt gevraagd inte stemmen met de voorgestelde wijzevan

afdoening van de ingekomen stukken.
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Besluit
De raad stemt in met de afdoening van ingekomen stukken.

7.c

i

nge kome n stukken m.b.t. afste mm ing bes luitvormingsproces Landerd -Uden

(ter kennisgeving)
ln het protocol besluitvormingsprocessen (vastgesteld op 24 oktober 201 9) is
de afstemming van besluiten tussen Uden en Landerd geregeld. Stukken die
doorde raad van Uden aan de raad van Landerd wordenvoorgelegd staan op
de lijst met ingekomenstukken ondercategorieZ.ln het protocolis
opgenomen dat u in de gelegenheid bentom tot 5 werkdagenvóórde
eerstvolgende (deze) raadsvergadering schriftelijke vragen te stellen over het

besluit van de buurgemeente. De beantwoording van de vragen betrekt u bU de
eventuele toetsing van het besluit.
Besluit
De raad besluit om de besluiten van de gemeente Uden over'Notitie planning

en capaciteitafdeling Ruimte'en 'Regionale samenwerking Regio NOB' voor
kennisgeving aan te nemen.

Toelichting
De heer Reitsma van het CDA vraagt m.b.t. het voorstel extra inhuur personeel

alvast aandachtvoorde Landerdse agenda,waarover bij de Kaderbrief

gesprokenwordt.lnhuur is duurder en heeft een weinig bindend effect. Hij
stelt voor om slechts beperkt in te huren. Het bevreemdt hem dat het er op
lUkt dat Uden verschillende tarieven hanteert tussen ingehuurd en eigen
personeelen door inhuur meer kosten kan verhalen,
De portefeuillehoudervult aan dat in de discussie de belangen van het zittende
personeel ook gediend horen te zijn.
8

RAADSINFORMATIE

8.a

raad

si

nfo rmatie door co I lege

Via raadsinformatiebrieven of mondelinge toelichting informeert het college de
gemeenteraad overde voortgang van bepaalde actuele dossiers. Deze

informatie is ter kennisname.
Toelichting
S. Reitsma (CDA) geefteen standpunt over

Rl splitsingsmogelijkheden in het

buite ng e bied.

A. de Kleijn (DS97) geeftaan Rl2 eco-initiatief Schaijkte willen agenderen
voo r de volgende voo rbe re idende ve rgade ring.
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8.b

mededelingen door de gemeentelUke veÍtegenwoordigers in
sa me nwerking sve rband en

De portefeuillehouder informeertde raad over belangrijke ontwikkelingen bij
ge mee nsc happel ijke re g e I ingen

e

n

a

nde re same nwe rki ng sverbande n.

Toelichting
Er zijn geen mededelingen.

8.c

m ed

De

edeli ngen vanuit we rkg roepen

voorzittervan raadswerkgroepen informeertde raad over de voortgang

Toelichting
Er zijn geen mededelingen.

9

rondvraag
Raadsleden kunnen actuele politieke vragen tijdens de rondvraag stellen aan

de portefeuillehouderof aan overige raadsleden. Hierover is geen debat.

Vragenworden uiterlijk 48 uur vooraanvang van de vergadering schriftelijk
inged

ie

nd.

Er zijn geen vragen gesteld.

l0

motie vreemd aan de orde Landerd explodeert

Doorde

RPP

is een motie aangekondigd.

Eesluit
De raad besluit de motie Landerd explodeert aan te nemen

Toelichting
Het college is positief over het ondersteunen van de beweging. Het besluit is

unaniem.

ll

motie vreemd aan de orde Verspreiding COVID- I 9 in Landerd
Door het CDA is een motie aangekondigd.
Besluit
De raad besluit de motie Verspreiding van COVID-19 in Landerd aan te nemen.

Toelichting
Het college ondersteuntde motie en hoopt op brede ondersteuning. De motie
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F

wordt unaniem aangenomen. Portefeuillehouder Vereijken zegttoe de raad op
de hoogte te brengen over de stand van zaken m.b.t. plaatsen meetpunten
voor luchtkwaliteit.

12

motie vreemd aan de orde overlast motorcross
Door Progressief Landerd is een motie aangekondigd

Toelichting
De motie wordt aangehouden en niet in stemm ing ge bracht.

F

rtefeuillehouder

Bakermans zegt de raad voor de behandeling van de Kaderbrief een notitie toe

om in beeld te brengenwat de kosten zijn van concrete maatregelen tegen
ove rlast crossmoto ren (pe rsonele e n fysieke inzet) . H ij gaat oo k na of e r ee n
d

l3

Po

i

rect te lefoo nnum me r is voo r me ld i nge

n

van ove rlast.

motie vreemd aan de orde handhaving recreatieparken
Door Maashorst Vooruit is een motie aangekondigd.
Toelichting
R. Steemers geeft aan niet mee te doen aan dit agendapunt. Het college

ontraadtde motie. ln afiruachting van nieuw beleid trekt MaashorstVooruitde
motie in. Dezewordt niet in stemming gebracht.
14

sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.4O uur

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente

Landerd,gehoudenop 25 juni 2020.

r
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