BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 30 APRIL 2015
Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:
CDA:

Lokale Realisten:
Dorpspartij:
D66:
OPA:
PvdA:

drs. J. van Zomeren
M.J. Swinkels
18/21
H.A.M. van Hout, T.J.J. van den Elsen, W.C. de Wit, A.T.W. Relou,
I. van Dijk, S. Janszen, H.G. Verkampen, W.M. Meulenmeesters,
J.H.H.M. Smits-Overbeek
W.P.M. van den Heuvel, A.W.J. Vogels, A.M.J.J.T. Methorst- van
Kessel, M.P. Bankers
mr. W.C.P. Steeghs, T.C.M. Bevers-van Vijfeijken, A.L. van Oort MSc
dr. H.M.T.M. Giebels
x
P.W.A.J. Mastenbroek

Afwezig:

J.H.L. Vogels (Lokale Realisten), F.J.C. Faeles (OPA), A.M. Coopmans
(Dorpspartij), griffier P.G.J.M. van Boxtel, wethouder A.A.H.M. van
Extel-van Katwijk

Mede aanwezig:

wethouders R.D. Hoppezak, M.C.H. de Ruiter – van Hoof, J.M.A.
Bevers en gemeentesecretaris A.A.T.G. Jansen MBA

Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1

Mogelijkheid tot inspreken

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

2.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent om 20.00 uur de
vergadering.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Op
voordracht van de voorzitter besluit de raad het
vandaag gemailde voorstel over het
voorbereidingsbesluit Recreatiepark De
Kanthoeve als laatste agendapunt aan de
agenda toe te voegen.
De voorzitter deelt mee dat hij een bericht van
verhindering heeft ontvangen van de raadsleden
J. Vogels, F. Faeles en A. Coopmans.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij de
fractie Lokale Realisten, en in het geval van
stemming bij raadslid A.M.J.J.T. Methorst-Van
Kessel.

3.

Vragenrecht raadsleden

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Vaststellen besluitenlijst van
de gemeenteraad van 19/23
maart 2015 en kennisnemen
van notulen vergadering
gemeenteraad

De raadsvoorzitter geeft aan dat hij enkele
tekstuele wijzigingen heeft doorgegeven m.b.t.
agendapunt 13 VRBZO. Deze worden verwerkt
door de griffie. De besluitenlijst wordt gewijzigd
vastgesteld. De notulen worden voor
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19/23 maart 2015.

kennisgeving aangenomen.
Mevrouw van Dijk verzoekt om de besluitenlijst
zo concreet mogelijk te maken, zodat duidelijk is
wat precies is besloten. Ze doelt op de kaders
van Nederheide, die ze miste in de besluitenlijst.
De voorzitter geeft aan dat er in het vervolg
gehoor zal worden gegeven aan haar verzoek.

5.a
5.b

Mededelingen
Postlijst 05-03-2015 t/m 14-042015

Er zijn geen mededelingen.
De raad stemt in met de voorstellen tot
afdoening.

6.

Benoemen commissiegriffier
Economie & Sport en verlenen
ontslag aan drie
commissieleden

De raad stemt zonder beraadslaging en zonder
stemming in met de benoeming van mevrouw
Steijaert als commissiegriffier en verleent
conform voorstel ontslag aan de drie
commissieleden (H.E. van Rixtel, K.A. Bilal en
J.G.M. van Gaal).

7.

Gunningsadvies ‘accountantscontrole gemeente Asten,
Deurne, Gemert-Bakel,
Helmond, Laarbeek, Someren
plus de GR Peel 6.1

De raad stemt zonder beraadslaging en zonder
stemming in met het gunningsadvies conform
voorstel.

8.

Vervolg aangehouden besluit
VRBZO (Toekomstvisie
brandweerzorg, 1e begrotingswijziging en Dekkingsplan)

De raad neemt na beraadslaging en zonder
stemming kennis van de Toekomstvisie
brandweerzorg, de 1e begrotingswijziging en het
Dekkingsplan. De raad geeft de opdracht aan de
griffie om een brief namens de raad te sturen
aan de VRBZO waarin het besluit wordt
weergegeven en een terugblik wordt gegeven
op het gelopen proces. Het verslag van het
gesprek van 22-04-2015 wordt als bijlage
toegevoegd.
De burgemeester zegt toe om over een half jaar
(november/december 2015) met een evaluatie
over de uitvoering naar de raad te komen.
Mogelijk loopt dit gelijk op met de evaluatie van
de VRBZO, die hierbij dan wordt betrokken.

9.

Recreatieve ontwikkeling
landgoed Nederheide

De raad geeft het college na beraadslaging en
zonder stemming de opdracht om de
aangegeven punten 1 tot en met 12 in het
raadsbesluit conform af te handelen.
Wethouder De Ruiter zegt toe:
 De raad een terugkoppeling te geven van de
evaluatie die plaatsvindt na het
zomerseizoen.
 Dat de kritische kanttekeningen die de raad
heeft gemaakt over permanente bewoning
worden meegenomen in het
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bestemmingsplan dat naar de raad wordt
gebracht, inclusief de afweging om het park
wel of niet gedurende een bepaalde periode
per jaar te sluiten om permanente bewoning
te voorkomen.
10.

Inspraakreactie Ontwerp
Programma van Eisen (PvE)
concessie Zuidoost Brabant

De raad neemt na beraadslaging en zonder
stemming kennis van het ontwerp PvE en geeft
het college de opdracht om de inspraakreactie
aan te scherpen (bereikbaarheid gemeente na
wegvallen de Ruit, toonzetting en concreetheid)
en gezien de beperkte tijd rechtstreeks naar de
provincie te sturen en gelijktijdig voor
kennisgeving naar de raad.

11.

Sportnota

De raad stelt na beraadslaging en zonder
stemming de Kadernota Sport 2015 vast,
waarbij kader 14: ‘De subsidieregeling wordt
aangepast om deelname aan sport- en
beweegactiviteiten te stimuleren bij alle
doelgroepen’ als volgt wordt geïnterpreteerd,
verder door het college wordt uitgewerkt en aan
de raad voorgelegd: De subsidieregeling wordt
aangepast om de doelstellingen van de
kadernota Sport te kunnen verwezenlijken.
Wethouder Hoppezak zegt toe:
 De gemeenteraad te betrekken bij de
uitvoering van de kaders.
 Dat de besluitvorming over de
buurtsportcoaches in het najaar naar de
raad komt.

12.

1e financiële bijstelling 2015

De raad geeft na beraadslaging en schorsing
van 22.30 tot 22.45 uur het voorstel terug aan
het college met dien verstande dat het college
een aangepast voorstel maakt dat uiterlijk 10
dagen voor de raad van 4 juni naar de raad
wordt gestuurd, waarin de motie van de Lokale
Realisten over de teruggaaf OZB 2015 aan
inwoners is verwerkt. Omdat er geen besluit
genomen is over dit onderwerp, is de motie door
de voorzitter niet in stemming gebracht.
De Lokale Realisten hebben tijdens de
beraadslaging deze motie ingebracht. De motie
roept het college op om ter voorkoming van
nieuwe claims op meevallers en extra
inkomsten, in de eerstvolgende
raadsvergadering deze raad een taakstellend
besluit voor te leggen om de OZB 2015 met
terugwerkende kracht met …% te verlagen. De
daarmee corresponderende bedragen per
aanslag worden in december 2015 terugbetaald
aan onze burgers.
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Bij de beraadslagingen werden de volgende
reacties gegeven:
 LR: Lijkt erop dat het beleid wordt losgelaten
(zero-budgetting) en dat er impliciete
besluiten in het stuk zitten (budget SD en
post onvoorzien). Vindt dat als er ruimte is,
dat het terug moet naar de burger.
 DP: Vindt dat er een omslag binnen SD
nodig is i.v.m. forse bezuinigingen, daar is
post sociale innovatie voor nodig.
 D66: Wil dat er op een zorgvuldige wijze
wordt begroot, dat de raad de voorstellen
voorgelegd krijgt en dat er niet met potjes
wordt geschoven.
 PvdA: Wil graag de voorstellen separaat
voorgelegd krijgen, zoals opgenomen in de
beantwoording.
 CDA: Vindt dat het bedrag dat teveel is
geïnd bij de OZB moet worden terugbetaald
aan de burger. SD: voelt als potjes schuiven.
Stelt voor dat de werkgroep financiën het
budget van SD gaat bespreken en met een
rapportage naar de raad komt.
De volgende reacties worden gegeven op de
motie van de LR:
 DP: Verlagen OZB als het kan en
verantwoord is. Vindt dat bij mogelijke
tegenvallers het voorlaatste punt van de
overwegingen in de motie geldt: meevallers
bestemmen voor aanzuivering algemene
reserve of verlagen van de lasten van de
inwoners.
 D66: Wil eerst overzicht hebben op de
financiële situatie van de gemeente. Vindt
het op dit moment te vroeg om het nu al te
besteden.
 PvdA: Vindt 3 en 4 punt van de
overwegingen van belang.
 CDA: Vindt reserveren van de
meeropbrengsten van de OZB een goed
idee, wacht op het voorstel van de
wethouder in verband met de
uitvoeringskosten van de motie. Als deze te
hoog zijn, niet op die manier doen.
De raadsvoorzitter concludeert dat de op te
richten werkgroep financiën als eerste
onderwerp de begroting van het Sociaal Domein
kan krijgen, met als doel hierover meer
helderheid te geven.
13.

Voorbereidingsbesluit
Recreatiepark De Kanthoeve

De raad neemt na beraadslaging en zonder
stemming een voorbereidingsbesluit voor het
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gebied dat bekend is als recreatiepark De
Kanthoeve conform voorstel.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.19 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 juni 2015.

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

M.J. Swinkels

drs. J. van Zomeren
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