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Collegeleden
Jan van Zomeren (burgemeester), Miranda de Ruiter-van Hoof (wethouder)
Ambtelijke vertegenwoordiging namens college
Bert Jansen
Insprekers
Andere aanwezigen
-

1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
2. Openen commissievergadering, mededelingen en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
3.a Vaststellen conceptverslag d.d. 5 januari 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.b Lijst met toezeggingen.
Lijst met toezeggingen is besproken en akkoord bevonden.
4 Voorbereiden raadsadvies
4.a 1e Begrotingswijziging 2016 n.a.v. amendementen en moties begroting 2016
4.b 1e Wijziging Legesverordening 2016
Procesconclusie
 Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling:
Hamerstuk
Opinies
Toezeggingen
-

5
Informeren
5.a Actuele ontwikkeling Peelsamenwerking
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende. Onderwerp in handen stellen van het
college.
Opinies
CDA is van mening dat de Raad duidelijke uitgangspunten geformuleerd heeft over de
Peelsamenwerking. Deze moeten nageleefd worden.
Wethouder de Ruiter neemt de uitgangspunten mee in het overleg.
Bert Jansen geeft aan dat de businesscase Peelsamenwerking nu nader wordt uitgewerkt.
Toezeggingen
De Raad wordt nader geïnformeerd over de voortgang rondom Peelsamenwerking. Hierbij
zal ook ingegaan worden op de kosten.
5.b Kennisnemen brief aan VRBZO
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende. Onderwerp in handen stellen van het
college.
Opinies
Alle fracties uitten hun zorgen over de First Responder. Hoe zit het met de kwaliteit van de
ambulance zorg en de kosten om dit op pijl te houden?
Burgemeester van Zomeren geeft aan dat de First Responder een punt van aandacht blijft.
Toezeggingen
Er wordt een brief verstuurd vanuit college. Hierin wordt gereageerd op laatste stand van
zaken en wordt het standpunt van de commissie naar voren gebracht.
5.c Vast agendapunt: samenwerking overig
Ontwikkeling rondom financiën van Brainport wordt in de gaten gehouden.
5.d RIN: decembercirculaire gemeentefonds
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende. Onderwerp in handen stellen van het
college.
6 Vragen commissieleden niet geagendeerde onderwerpen
D66 heeft via de mail vragen gesteld over de Golfvereniging De Stippelberg.
Wethouder de Ruiter geeft aan dat er volgende week een overleg is gepland waarin alle
zaken besproken worden. Daarom kan er nu nog geen antwoord gegeven worden op de
vragen. Beantwoording van de vragen volgt nog op een later moment.
Dorpspartij wil graag een evaluatie over de pilot die in Bakel heeft gelopen over “jongeren en
Carnaval”, zodat we er volgend jaar een nog beter succes van kunnen maken.
Burgemeester van Zomeren geeft aan dat er as vrijdag een evaluatie plaats vindt met alle
carnavalsverenigingen, hierin wordt de pilot ook zeker besproken.
CDA geeft aan dat zij aangenaam verrast waren door de pilot in Bakel.

Lokale Realisten vraagt zich af of er al meer bekend is over de ontwikkelingen rondom De
Bron in Handel.
Wethouder de Ruiter geeft aan dat het Dorpsoverleg aan de slag is met de mogelijke
ontwikkeling van de Bron en daarbij kijkt naar de behoefte. Rond 25 maart is er een
informatieavond over De Bron voor geïnteresseerden en inwoners. De financiële kaders
rondom De Bron zijn helder en zijn nog steeds van kracht
Lokale Realisten zijn van mening dat er eerst een evaluatie handhavingsplan 2015 moet
plaats vinden, voordat er een nieuw plan vastgesteld kan worden.
Burgemeester van Zomeren geeft aan dat dit wel de bedoeling was, maar dat het nieuwe
systeem van verantwoording nog niet beschikbaar is en er daarom ook nog geen evaluatie
is.
D66 signaleert dat er WOZ-beschikking naar huurders van Goed Wonen zijn verstuurd en
doet de suggestie om samen met Goed Wonen een persbericht of iets dergelijks op te
stellen waarmee huurders nader geïnformeerd worden over de betekenis hiervan.
Wethouder de Ruiter neemt het signaal mee naar het overleg met Goed Wonen, het is de
taak van de verhuurder om de huurders te informeren.
PvdA vraagt zich af of het interpellatiedebat nog door gaat. Lokale Realisten hebben het idee
dat de B&W info die gepland staat en het debat niet direct met elkaar van doen hebben.
Wellicht kan de agendacommissie hier beter over oordelen.
7 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.

Voortgangslijst toezeggingen commissie
Datum
17-2-16

17-2-16

6-1-16

6-1-16

18-11-15

Toezegging
De Raad wordt nader geïnformeerd over de
voortgang rondom Peelsamenwerking.
Hierbij zal ook ingegaan worden op de
kosten.
Er wordt een brief verstuurd naar de VRBZO
vanuit college. Hierin wordt gereageerd op
laatste stand van zaken en wordt het
standpunt van de commissie naar voren
gebracht.
RIN Terugkoppeling golfbaan De
Stippelberg: Wethouder De Ruiter zegt toe
de raad te informeren zodra het gesprek in
februari is geweest met de golfbaan. Het
beeld van de jaarcijfers zal hierin geschetst
worden.
Vragen niet geagendeerde onderwerpen:
Wethouder De Ruiter zegt toe dat het
college de gestelde vragen m.b.t. Sinti snel
zal beantwoorden.
Begroting 2016: Wethouder De Ruiter zegt
toe:
opgenomen in het verslag, worden
schriftelijk beantwoord.
waarin een uitleg wordt gegeven over de
bouwgrondexploitatie (NIEGG).
at
het college bevoegd is om binnen de
programma’s te schuiven.

18-11-15

opgenomen: in de 4e financiële rapportage
en de bouwgrond.
Professionalisering toeristenbelasting:
Wethouder De Ruiter zegt toe om met een
voorstel in overleg met de sector te komen,
waarin inzichtelijk wordt gemaakt waaraan
de meeropbrengst binnen de sector wordt
besteed.

Afgedaan ja/nee

Gesprek heeft nog niet
plaats gevonden.

Ja, 27 januari verzonden

In behandeling/Deels
afgedaan.

