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1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
2. Openen commissievergadering, mededelingen en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.01 uur.
3 a Vaststellen conceptverslag d.d. 18 november 2015
Willy van Tienen verzoekt om zijn naam goed te spellen.
Het verslag wordt met deze aanpassingen goedgekeurd.
b Lijst met toezeggingen.
Het ambtelijk advies over de afdoening van toezeggingen wordt overgenomen.
4 Informeren
4a Stand van zaken geluidsmetingen
Procesconclusie: de commissie is voldoende geïnformeerd.
Marion van den Akker licht het agendapunt toe d.m.v. een presentatie. De resultaten van de
meting zijn nog niet bekend bij de bewoners. Dit wordt eerst met commissie en raad
kortgesloten. Er is vandaag een RIN verstuurd met alle info. De offerte voor het uitvoeren
van 4 extra metingen is opgevraagd. De kosten bedragen € 4600,=.
Hoe nu verder? Het college wil toch onderzoeken of geluidwerende voorzieningen mogelijk
zijn ook al zijn deze wettelijk niet verplicht. Hiervoor wordt een nader voorstel voorgelegd aan
de raad, planning april van dit jaar.

Wethouder Hoppezak vraagt de commissie of er nog een extra meting plaats moet vinden op
4 locaties. Hij stelt voor op dit moment nog geen nieuwe metingen uit te voeren en in ieder
geval te wachten tot na de aanleg van de Noord-Om.
De voorzitter stelt voor aan de commissieleden om ook zelf eens te gaan luisteren om een
beeld te krijgen bij de gemeten waarden. De commissie neemt het voorstel van de
wethouder over om te wachten met nieuwe metingen tot na de aanleg van de Noord-Om.
Pas dan beoordelen of de extra metingen nodig zijn.
Toezeggingen:
Het volledige geluidrapport van de geluidmetingen wordt ter beschikking gesteld aan de
commissie- en raadsleden via IBABS.
Een voorstel voor geluidwerende voorzieningen wordt voorgelegd aan de raad, planning april
2016.
4b Stand van zaken sporthal Molenbroek
Procesconclusie: de commissie is voldoende geïnformeerd.
Annie Kruijzen licht het agendapunt toe. Zij is projectleider van dit onderdeel.
Het huidige huurcontract van het sportcafé is verlengd. We verwachten in de zomer de
nieuwe overeenkomst met BSV te kunnen sluiten. Het eerstvolgend overleg staat met name
ook de planning op de agenda.
Er zijn diverse knelpunten gemeld bij de gemeente en deze hebben te maken met het
sportpark als geheel. Er is nu nog geen visie op het sportpark. Insteek is om samen met
verenigingen te kijken naar kansen en daarmee een visie op het sportpark te maken.
Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. De rol van de gemeente hierin is regisseur.
CDA
Pleit voor zo snel mogelijke besluitvorming, liefst harde datum.
Wethouder Hoppezak doet niet de toezegging dat alles voor de zomer gereed is omdat een
aantal factoren de tijdsplanning behoorlijk kunnen beïnvloeden. Wel wordt gestreefd naar zo
snel mogelijk duidelijkheid.
De voorzitter vat samen: Geen europese aanbesteding, volgende commissievergadering
volgt planning.
Toezeggingen:
Volgende commissievergadering wordt de planning voor de sporthal beschikbaar gesteld.
4c Stand van zaken tennisverenigingen
Procesconclusie: de commissie is voldoende geïnformeerd.
Toelichting door Jos de Wit.
Overleg met tennisvereniging Elsendorp m.b.t. het rekenmodel heeft plaatsgevonden.
Elsendorp is het nog niet eens met dit rekenmodel. Overleg met Handel moet nog
plaatsvinden cf voorstel zoals dat vorige commissie is besproken. Met de tennisvereniging
Gemert moet de subsidie nog worden besproken.
Volgende commissie willen we het voorstel aan de commissie voorleggen.
Wethouder stelt voor om ook voor tennisvereniging Elsendorp 2 scenario’s te maken en voor
te leggen. Insteek is dat er een gelijkwaardig niveau wordt nagestreefd.

D66
Pleit voor behoud van subsidie voor GLTV om de jeugd aan het sporten te houden en recht
te doen aan een betrouwbare overheid.
De voorzitter vat samen: volgende commissievergadering zijn de tennisverenigingen van
Elsendorp en Handel met scenario’s in beeld en wordt ook tennisvereniging Gemert vwb de
subsidie in beeld gebracht. Inbreng van D66 is om te overwegen de subsidie voor GLTV te
behouden.
Toezegging: Volgende commissievergadering (17 februari 2016) zijn de tennisverenigingen
van Elsendorp en Handel met scenario’s in beeld en wordt ook tennisvereniging Gemert
v.w.b. de subsidie in beeld gebracht.
4d Stand van zaken sportnota
Procesconclusie: de commissie is voldoende geïnformeerd.
Toelichting door Jos de Wit
We zijn bezig met de uitwerking van de kaders. Het inventarisatieonderzoek vindt plaats en
het concept rapport is nagenoeg klaar. Volgende week wordt het rapport ambtelijk afgerond
en laten we dit individueel verifiëren door de verenigingen. Het document kan dan nog
aangepast worden. Het streven is om dit volgende commissie te presenteren. Het
basisonderwijs gaat morgen besluiten nemen hoeveel fte zij willen afnemen voor de
buurtsportcoach. Er is cofinanciering van 60% nodig waarbij het onderwijs als grootste
partner wordt gezien. Het voorstel is 2,5 fte uitbreiding 5,1 fte totaal.
Wethouder Hoppezak vult aan: we zitten in een proces, eerst gelijkwaardige behandeling
van alle verenigingen, daarna werken naar toekomst door samenwerking verenigingen en
stimuleren van deelname door jeugd. Op 17 februari in de commissie gaan we de resultaten
van het onderzoek met elkaar doorspreken. Een week voor de commissie kan het rapport ter
beschikking gesteld worden.
De voorzitter stelt vast dat er een nauw verband is tussen agendapunt 4d en 4e. Beiden
worden met deze toelichting afgedaan. Als er nieuwe info is dan wordt de commissie
opnieuw geïnformeerd.
Toezegging:
Uiterlijk 10 februari wordt het rapport (inventarisatieonderzoek) ter beschikking gesteld aan
de commissie. Het rapport wordt in de commissie van 17 februari 2016 besproken.
4e Stand van zaken privatisering buitensport
Procesconclusie: de commissie is voldoende geïnformeerd.
4f RIN evaluatie herinrichting centrum Gemert
Procesconclusie: de commissie is voldoende geïnformeerd.
Wiel Verhaegh licht het agendapunt met een presentatie toe.
Er is een kernteam opgesteld om de samenwerking tussen OVG Gemert, Horeca, cultuur en
toerisme te versterken. Daarnaast is een participatie/overleg groep ingesteld met als doel de
de openbare orde en overlast beheersbaar te houden.
Het uitwerkingsvoorstel is opgenomen bij de RIN. Dit jaar volgt ook nog een evaluatie van
de evenementennota. De actiepunten uit het uitwerkingsvoorstel zijn uitgezet bij de diverse
afdelingen en het kernteam. Communicatie naar de aanwezigen van de

evaluatiebijeenkomst vindt nog plaats. Ook wordt er nog een stuk geplaatst in het Gemerts
Nieuwsblad.
CDA
Wifi, wordt daar gebruik van gemaakt?
Wethouder
Ja, dit gebeurt, maar de informatie kan beter up to date gehouden worden. Anders haken
bezoekers af. Behoefte is wel aanwezig om hier cijfers over te hebben.
Wethouder Hoppezak zegt toe om de OVG te vragen om met info te komen over het WIFI
gebruik (cijfers).
De voorzitter stelt vast dat de commissie tevreden is met de gegeven info. De
RIN gaat als hamerstuk naar de raad. Het ingediende amendement is daarmee afgerond.
Toezegging:
Aan OVG wordt gevraagd om met info te komen over het WIFI gebruik (cijfers).
5 Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t.
actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
D66: Op de agenda van de commissie financiën staat de Golfbaan. Waarom niet in deze
commissie, het is toch een vereniging?
Wethouder: Het college heeft deze overweging genomen omdat er een groot financieel risico
aan hangt. Het zwaartepunt ligt daarbij op financiën en Miranda de Ruiter is binnen het
college voor dit onderwerp als portefeuillehouder aangewezen. Het is een majeur onderwerp
wat ook als zodanig behandeld wordt.
Voorzitter:
Als er behoefte is vanuit deze commissie om het gezamenlijk te behandelen dan kan dat.
Dat moeten we dan wel aangeven. De voorzitter trekt de conclusie dat de behoefte er nu niet
is.
CDA:
Zijn er al resultaten van de afvalproef Bakel en Milheeze?
Wethouder: de rapportage is er nog niet. Maar de reacties van onze inwoners zijn
overwegend positief. De rapportage komt hier in de commissie terug zodra deze beschikbaar
is. We mikken op 17 februari 2016.
Toezegging: de rapportage met de resultaten van de afvalproef Bakel en Milheeze wordt in
de commissievergadering van 17 februari 2016 besproken.
Dhr. Meulenmeesters
Wat is de stand van zaken van de kwestie Attero? Is Attero geen onbetrouwbare partner?
Wethouder: de rechtszaak is aangespannen. Er is een nieuw contract gesloten met Attero
samen met andere gemeenten. We hebben een reservering van ongeveer een ton voor het
geval dat de claim wordt toegekend. Deze laten we staan tot er een uitspraak is. Deze
uitspraak wordt niet op korte termijn verwacht. Een tijdje geleden is de vraag voorgelegd of
gemeenten niet samen Attero wilden overnemen. Daarop is negatief besloten. Dat als gevolg
daarvan een en ander speelt is dan niet vreemd.

6 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:35 uur.

Voortgangslijst toezeggingen commissie
Datum Rdscie.
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18-11-15
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06-01-16
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06-01-16
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Toezegging
Ruim voor de raadsvergadering van 5 november
wordt door/nms het college info verstrekt over de 3
opdrachten inzake privatisering van Molenbroek.
De raad (commissie) ontvangt een voorstel tav
tennisverenigingen met 2 scenario’s. Uitvoering
volgens het besluit van 2012, of deprivatiseren en
opnieuw privatiseren conform het rekenmodel van de
overige 5 verenigingen.
De raad (commissie) ontvangt een begrijpelijke
rapportage van de eerste geluidmetingen Zuid-Om en
Oost-Om.
Het volledige geluidrapport van de geluidmetingen
Zuid-Om en Oost-Om wordt ter beschikking gesteld
aan de commissie- en raadsleden via IBABS.
Een voorstel voor geluidwerende voorzieningen ZuidOm en Oost-Om wordt voorgelegd aan de raad,
planning april 2016.
Volgende commissievergadering (17 februari 2016)
zijn de tennisverenigingen van Elsendorp en Handel
met scenario’s in beeld en wordt ook tennisvereniging
Gemert v.w.b. de subsidie in beeld gebracht.
Volgende commissievergadering (17 februari 2016)
wordt de planning voor de sporthal beschikbaar
gesteld.
Uiterlijk 10 februari wordt het rapport
(inventarisatieonderzoek sportverenigingen) ter
beschikking gesteld aan de commissie. Het rapport
wordt in de commissie van 17 februari 2016
besproken.
Aan OVG wordt gevraagd om met info te komen over
het WIFI gebruik (cijfers).
de rapportage met de resultaten van de afvalproef
Bakel en Milheeze wordt in de commissievergadering
van 17 februari 2016 besproken

Afgedaan ja/nee
Ja
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee

Nee
Nee

Nee
Nee

