BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 1 OKTOBER 2015
Aanwezig
Voorzitter:
(Plv.) Griffier:
Raadsleden:
CDA:

drs. J. van Zomeren
M.J. Swinkels

Dorpspartij:
D66:
OPA:
PvdA:

20/21
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
J.H.L. Vogels, M.P. Bankers, A.W.J. Vogels, A.M.J.J.T. Methorst- van
Kessel, W.P.M. van den Heuvel
mr. W.C.P. Steeghs, A.M. Coopmans, A.L. van Oort MSc
dr. H.M.T.M. Giebels
F.J.C. Faeles
P.W.A.J. Mastenbroek

Afwezig:

T.C.M. Bevers-van Vijfeijken (Dorpspartij), griffier P.G.J.M. van Boxtel

Mede aanwezig:

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

Lokale Realisten:

Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1

Mogelijkheid tot inspreken

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

2.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter staat kort stil bij het overlijden van
oud-raadslid de heer Rini de Haan uit Bakel.
De voorzitter opent om 20.02 uur de
vergadering.
De voorzitter geeft aan dat tussentijds met de
agendacommissie een tweetal zaken zijn
afgestemd waardoor de voorlopige agenda is
gewijzigd. Dit is via de mail gecommuniceerd.
Het eerste punt is het agendapunt MRE
Raadstafel21. Dit is een bespreekstuk
geworden, omdat het hierbij gaat om personen.
Dit was al in de geprinte agenda aangepast. Het
tweede punt is het verzoek aanpassen afstand
geur melkrundvee Elsendorpseweg 74. Dat is
komen te vervallen. Dit onderwerp komt op een
later moment in de raad.
Raadslid Van Dijk stelt voor om agendapunt 13
(beleidskeuzennotitie bestemminsplan
buitengebied) niet te behandelen
Raadslid Mastenbroek geeft aan dat hij een
motie over de tijdelijke opvang asielzoekers wil
toevoegen aan de agenda.
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De raad stemt met de wijzigingen in.
De agenda wordt vervolgens gewijzigd
vastgesteld en de motie van de PvdA wordt als
laatste agendapunt toegevoegd aan de agenda.
De voorzitter deelt mee dat hij een bericht van
verhindering heeft ontvangen van het raadslid
Bevers-van Vijfeijken.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij de
fractie OPA, en in het geval van stemming bij
raadslid Faeles.
3.

Vragenrecht raadsleden

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Vaststellen besluitenlijst en
kennisnemen van de notulen
vergadering gemeenteraad
van 9 juli 2015.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
De notulen worden voor kennisgeving
aangenomen.
De raadsvoorzitter bedankt raadslid Verkampen
voor zijn voor waarneming.

5.a
5.b

Mededelingen
Postlijst 17-06-2015 t/m 16-092015

Er zijn geen mededelingen.
De raad stemt in met de voorstellen tot
afdoening.
Raadslid Mastenbroek verzoekt het college naar
aanleiding van de brief van de cliëntenraad op
de postlijst over dit onderwerp een B&W info te
organiseren of de commissie bij te praten. Er
speelt van alles en hij wil graag bijgepraat
worden.
Wethouders Bevers geeft aan dat hij volop in
gesprek is met de partijen (cliëntenraad en
WMO adviesraad) en zegt toe dat als er een
gedragen voorstel ligt, dit meteen naar de
commissie komt.

6.

Ontslag commissielid

De raad verleent zonder beraadslaging en
zonder stemming conform voorstel ontslag aan
het commissielid G.N.M. Rooijens uit Bakel.

7.

Sub-Regionale en regionale
visie op detailhandel

De raad stemt zonder beraadslaging en zonder
stemming in met de regionale detailhandelsvisie
Metropoolregio Eindhoven en stelt het
afsprakenkader detailhandel De Peel conform
voorstel vast.

8.

Wijziging gemeenschappelijke
regeling Blink

De raad neemt zonder beraadslaging en zonder
stemming kennis van het besluit van het AB om
in te stemmen met de voorgenomen toetreding
van het college van B&W van de gemeente
Deurne tot de GR Blink 2016 en geeft het
college van B&W toestemming tot wijziging van
de GR Blink 2016 conform voorstel.
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9.

Reparatie en vervangingen
sporttoestellen sporthallen

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemming een krediet van 12.931,73 euro
beschikbaar voor reparaties en vervangingen
van sporttoestellen in de sporthallen Molenbroek
en De Beek en stelt de daarbij behorende 16e
begrotingswijziging conform voorstel vast.

10.

3e financiële bijstelling

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemming de 3e financiële rapportage 2015 vast
en stelt de 4e begrotingswijziging 2015 vast
conform voorstel.

11.

Beleidsverslag Werk en
Inkomen

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemming het beleidsverslag Werk en Inkomen
2014 vast behoudens de conclusies en
aanbevelingen conform voorstel.

12

MRE Raadstafel21, aanwijzing
2 leden Gemert-Bakel

De raad wijst na beraadslaging en bij acclamatie
de raadsleden Van Oort en Van den Elsen aan
als deelnemers namens de raad van de
gemeente Gemert-Bakel aan de MRE
Raadstafel21.

13

Beleidskeuzennotitie voor
integrale herziening
bestemmingsplan
Buitengebied

Dit agendapunt is van de agenda afgehaald.

14.

Verzoek aanpassen afstand
geur melkrundvee,
Schutsboom 7

De raad besluit na beraadslaging en na
stemming het verzoek tot verkleining van de
afstand voor geur voor melkrundvee voor de
locatie Schutsboom 7 in Milheeze geamendeerd
te honoreren en daarbij te bepalen dat de
afstand wordt bepaald op 44 meter.
Raadslid Steeghs legt de volgende
stemverklaring af: Ik hekel de discussie wie er
gelijk heeft. Bij de rechter hebben alle partijen
zich geconformeerd, ze hebben allen de wil
uitgesproken om er samen uit te komen. Er zijn
twee partijen, die samen moeten leven. Wie zijn
wij dan als overheid om de mensen elkaar het
leven zuur te maken. Ik vind het niet meer dan
normaal dat wij als lokale overheid niet de
onrust moeten vergroten. Er is een vervelende
situatie ontstaan en het is aan ons als gemeente
om dit zo goed als mogelijk op te lossen. Dat is
de intentie en de reden.
Voor het amendement hebben gestemd de
leden van het CDA en de Dorpspartij. Tegen zijn
de leden van de Lokale Realisten, D66, OPA en
PvdA. Het amendement is met 12 stemmen voor
en 8 tegen aangenomen.
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Het CDA heeft tijdens de beraadslaging het
volgende amendement ingediend:
Overwegende dat:
- De betrokken partijen tot een structurele
oplossing van het tussen hun levende
geschil wensen te komen.
- Dat beide partijen ten overstaan van de
rechter het aanpassen van de
gemeentelijke geurverordening als
oplossing hebben aangedragen.
Besluit:
Het door burgemeester en wethouders
aangehaalde voorgestelde besluit als volgt te
wijzigen:
Het verzoek tot verkleining van de afstand voor
geur voor melkrundvee voor de locatie
Schutsboom 7 in Milheeze te honoreren en
daarbij te bepalen dat de afstand wordt bepaald
op 44 meter.
15.

Bestemmingsplannen

De raad stelt na beraadslaging en zonder
stemming:

15.a.

Noord-Om

Het bestemmingsplan ‘Noord-Om’ unaniem
geamendeerd gewijzigd vast. De raad besluit de
volgende beslispunten toe te voegen:
7. Het bestemmingsplan met
planidentificatie NL.IMRO.1652.BPNoordomVA01 gewijzigd vast te stellen met dien
verstande dat in het bestemmingsplan
opgenomen wordt dat de grondwal ter
hoogte van de woonwijk Doonheide
minimaal 3 meter hoog zal zijn ten opzichte
van de as van de weg Noord-Om.
-

8. Het college de opdracht te geven een
geluidsmeting (0-meting) uit te laten voeren
bij de Oost-Om en Zuid-Om in Gemert.

Ook neemt de raad kennis van het feit dat de
Crisis en herstelwet op het bestemmingsplan
‘Noord-Om’ van toepassing is.
Raadslid A. Vogels dient het volgende
amendement in:
Overwegende dat:
Het ter besluitvorming voorliggende
bestemmingsplan Noord-Om voor diverse
bewoners van de woonwijk Doonheide
onvoldoende garantie biedt dat de grondwal
ter hoogte van de woonwijk een hoogte
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krijgt van 3 meter.
Besluit:
Aan het door burgemeester en wethouders
hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit het
volgend beslispunt toe te voegen:
-

7. Het bestemmingsplan met
planidentificatie
NL.IMRO.1652.BPNoordom-VA01 gewijzigd
vast te stellen met dien verstande dat in het
bestemmingsplan opgenomen wordt dat de
grondwal ter hoogte van de woonwijk
Doonheide minimaal 3 meter hoog zal zijn
ten opzichte van de as van de weg NoordOm.

Na overleg en discussie over de offerte van de
geluidsmetingen bij de Oost-Om en Zuid-Om in
Gemert geven alle fracties aan dat ze vinden dat
er een 0-meting moet worden uitgevoerd. De
raadsvoorzitters neemt dit aan als een
mondeling amendement en voegt dit als achtste
beslispunt toe aan het besluit.
Wethouder Hoppezak zegt toe dat hij de raad
meeneemt in een mogelijke oplossing voor de
oversteek Eeuwsels. Tevens zegt hij toe het
signaal aan de provincie over te brengen over
de grondaankoop, hij zal de provincie verzoeken
om de band weer aan te halen met deze
inwoner, waarbij vervangende grond de inzet is.
15.b

De Peelse Loop

Het bestemmingsplan ‘Beekherstel Peelse Loop’
gewijzigd vast conform voorstel.
Wethouder Van Extel zegt toe dat als het traject
klaar is, dat de gemeente zelf het initiatief zal
nemen om te metingen (waterpeil) te bekijken
en daar op terug te komen, zodat we zelf weten
of het goed is gegaan. Daarnaast zegt ze toe
dat de gemeente de raad zal attenderen als bij
het waterschap het besluit over stuwen voor ligt.
Dan kan de keuze worden gemaakt of we als
gemeente iets willen doen.

16

Motie PvdA: Tijdelijke opvang
asielzoekers

Raadslid Mastenbroek dient onderstaande motie
in die hij na beraadslaging niet in stemming
brengt. Hij geeft aan dat de motie een paar
weken geleden is ontstaan. De opzet is
geslaagd, het college is actiever aan de gang.
Overwegende dat:
•
Er steeds meer mensen vanwege oorlog of
politieke vervolging hun eigen land
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•
•

ontvluchten en in Nederland een veilig
heenkomen zoeken;
Er momenteel in Nederland onvoldoende
opvang is voor deze mensen;
Dit de komende tijd niet minder zal worden;

Voorts constaterende dat:
•
Inzet van andere gemeenten al heeft
aangetoond dat binnen beperkte tijd
geschikte opvanglocaties gevonden kunnen
worden;
•
Gemeenten samen hun maatschappelijke
en humanitaire verantwoordelijkheid moeten
nemen en daarmee een verschil kunnen
maken met betrekking tot de opvang van
asielzoekers;
•
De staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie en een dringende oproep heeft
gedaan aan alle gemeenten om tijdelijke
opvang te bieden voor deze groep
asielzoekers
Verzoekt het college:
Om in contact te treden met het COA en te
onderzoeken of er elders binnen de gemeente
vastgoed beschikbaar is, dat met inzet van
acceptabele financiële middelen geschikt
gemaakt kan worden voor de opvang van
asielzoekers;
De raadsvoorzitter geeft voor sluiting het woord aan raadslid Steeghs. Zij bedankt namens
de raad de plaatsvervangend griffier, mevrouw Swinkels, voor haar werkzaamheden de
afgelopen acht maanden.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.53 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2015.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

drs. J. van Zomeren
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