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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 en stelt de agenda ongewijzigd vast.
3 a Vaststellen conceptverslag d.d. 17 februari 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b Lijst met toezeggingen.
De voorgestelde afdoening is akkoord.
4 Voorbereiden raadsadvies
4 a 1e financiële rapportage 2016
Procesconclusie
 Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling: Hamerstuk
Opinies (per partij weergegeven)
CDA geeft aan dat er een melding in staat over de voorziening van het wachtgeld van de
voormalig burgemeester. Vraagt wanneer de financiële consequenties hiervan duidelijk zijn.
Wethouder De Ruiter vertelt dat de jaarrekening 2015 momenteel wordt opgesteld, de
accountantscontrole volgt in april. Daarna wordt de commissie en de raad geïnformeerd.
Gevolg is dat de Algemene Reserve wordt bijgesteld.

4 b Rekenkamercommissie: benoemen externe leden
Procesconclusie
 Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling: Bespreekstuk
 Alle fracties worden gevraagd om voor de raad van 21 april mogelijke onderwerpen van
onderzoek door de rekenkamercommissie te mailen naar de leden van de regiegroep (J.
Vogels / P. Mastenbroek)
Opinies (per partij weergegeven)
PvdA: Geeft een toelichting. De heer Mastenbroek zit samen met de heer J. Vogels in de
regiegroep namens de raad. Eén van de kandidaten heeft zich teruggetrokken. Afgelopen
week zijn opnieuw gesprekken gevoerd en er is een nieuwe kandidaat, de heer Sanders,
voormalig medewerker van onze gemeente. De stukken voor de raad van 21 april worden
hierop aangepast. Hij roept alle fracties op om voor de raad van 21 april de leden van de
regiegroep (Raadsleden J. Vogels of Mastenbroek) mogelijke onderwerpen van onderzoek
door de rekenkamercommissie te mailen.
5 Informeren
5 a Regionale en lokale samenwerking in het algemeen, mondelinge toelichting
actuele ontwikkelingen door college
Er zijn buiten de Peelsamenwerking geen actualiteiten.
5 b RIN Peelsamenwerking 5, vragen en reacties n.a.v. Peelraadsledenbijeenkomst 23
maart
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende. Onderwerp in handen stellen van het
college. Er zijn geen vragen gesteld en er was geen behoefte om van gedachten te wisselen
over dit onderwerp.
5 c Mondelinge toelichting door raadsleden over participatie MRE Raadstafel 21
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende. Onderwerp in handen stellen van de
vertegenwoordigers van de raad (v.d. Elsen/V. Oort).
Afgesproken is dat raadsleden v.d. Elsen/V. Oort de stukken van de Raadstafel21 vooraf
delen met de raadsleden, zodat raadsleden in de gelegenheid worden gesteld input mee te
geven. Terugkoppeling van de bijeenkomst vindt plaats in de commissie.
De heer v.d. Elsen vertelt dat er op 23 maart een MRE raadstafel21 heeft plaatsgevonden.
Hij geeft samen met de heer Van Oort een korte terugkoppeling. Eerst agendapunt was de
integrale ruimtelijke strategie. Dat leek op de werkplaats wonen. Stuk wordt gedropt. Daar is
kritiek op gekomen. Raadsleden willen in een eerder stadium betrokken worden. Eerste
moment is informatiebijeenkomst op 6 april. Toegezegd is dat in dit voorjaar de afzonderlijke
raden worden bezocht.
Brainport Development, meerjarenplan tot 2020 komt er aan. Raadslid Mastenbroek heeft
vooraf aangegeven dat hij graag antwoord wil op de vraag dat er 0,57 eurocent meer wordt
gevraagd, wat dat concreet oplevert voor de Peelregio op het gebied van Agro en Zorg. Het
antwoord dat gegeven werd was dat het regionale belang bovenaan staat, sub regionaal
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staat daar onder. Men kon geen specifieke voorbeelden noemen. Toegezegd is dat
Stichting Brainport naar de raad komt met een presentatie, waarin ze ook voorbeelden
geven. De heer Van Oort vult aan dat er gesproken is over de werkwijze van de Raadstafel.
Daar is een bidbook over gemaakt door de voorzitter van de Raadstafel. Hij heeft de
workshop over het sociale domein bijgewoond. Ging over mogelijk hernieuwde
samenwerking. Binnen de portefeuillehouders is er geen overeenstemming wat die
samenwerking dan moet zijn. Nu aantal taken op schaal van 21. Vraag is of we dat willen en
als we dat willen, hoe we dat dan willen. De presentaties worden doorgezet naar alle
raadsleden als deze wordt ontvangen.
PvdA: Is teleurgesteld in het gegeven antwoord van Brainport. Toen het MRE ging spelen
heeft de raad heel duidelijk gesteld: What’s in it for us. Toegezegd is om met resultaten te
komen. Nu weer het grote geheel. Wil graag bestuurlijke aanwezigheid bij bespreking
Brainport Development, om zijn zorg uit te spreken. Geeft compliment aan college dat er
geen indexering de komende jaren plaats gaat vinden, lijkt erop dat succes is behaald.
Lokale Realisten: Sluiten zich aan bij de PvdA. We worden uitgenodigd om een zienswijze
uit te brengen. Hij stelt voor deze uit te brengen en dan ook te herinneren aan de
toezegging van het MRE (Blanksma/Wiggers) over de concrete voorbeelden.
Wethouder De Ruiter geeft aan dat ze het een bijzonder proces vindt. Het college is van
deze informatie nog niet op de hoogte.
De voorzitter concludeert dat de commissie de raad adviseert een positief kritische
zienswijze op te stellen over de verhoging van het budget door Brainport Development.
Daarnaast is een herinnering aan de belofte van het bestuur van MRE op zijn plaats, de
raad wacht op een terugkoppeling.
Toezeggingen
Wethouder De Ruiter zegt toe dat ze de brief van Brainport Development zal bekijken in
relatie tot wat er in de commissie is behandeld. De evaluatie MRE zal voor de volgende
commissie (11 mei) geagendeerd worden.
6 Vragen commissieleden niet geagendeerde onderwerpen
De heer Vogels geeft aan dat de B&W info over de professionalisering van De Bunker veel
vragen van financiële aard opriep. De raad wordt gevraagd een richtinggevend beeld te
schetsen. Daarvoor is een financiële onderbouwing nodig en die is nog niet ontvangen.
Wethouder De Ruiter: De b&w info was informatief, college heeft nog geen standpunt of
besluit. Commissie wordt gebruikt om de eerder gestelde vragen te beantwoorden. Met die
input gaat het college aan de slag met een raadsvoorstel.
Dorpspartij verduidelijkt dat de vraag voor ligt welke inhoudelijke richting de fracties het
college over dit onderwerp willen meegeven? Dan kan het college aan de slag met
scenario’s.
De voorzitter geeft aan de commissie van SD morgen wordt afgewacht. Het is aan deze
commissie om te adviseren en dan aan de agendacommissie voor nadere agendering.
7 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.38 uur.
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Voortgangslijst toezeggingen commissie
Datum
30-03-16

30-03-16
17-2-16

17-2-16

6-1-16

6-1-16

6-1-16

18-11-15

Toezegging
Wethouder De Ruiter zegt toe dat ze de brief
van Brainport Development zal bekijken in
relatie tot wat er in de commissie is
behandeld.
Wethouder De Ruiter zegt toe dat de
evaluatie MRE voor de volgende commissie
(11 mei) zal worden opgenomen.
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 entreeheffing Nederheide: Wethouder
De Ruiter zegt toe om in het gesprek met de
ondernemer de suggestie mee te geven dat
de uitgegeven pasjes ook in 2016 geldig zijn.
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).
het college bevoegd is om binnen de
programma’s te schuiven.
n
opgenomen: in de 4e financiële rapportage
en de bouwgrond.

Afgedaan ja/nee

Ja, de brief is 14 maart
verzonden naar de VRBZO.
En op 17 maart naar de raad
gemaild.
Ja, 20160216 De
ondernemer is namens de
wethouder op 16 februari
2016 geïnformeerd
Op 31 maart is een B&W
informatiebijeenkomst
gepland over dit onderwerp.
De beheerstichting zal dan
een toelichting geven op de
jaarcijfers 2015 en begroting
2016. Daarbij worden de
onlangs door D66 gestelde
raadsvragen betrokken.
Ja, 27 januari 2016
verzonden
Is in behandeling. Deels
afgedaan. De
informatiebijeenkomst over
bouwgrondexploitatie moet
nog gehouden worden
eventueel in combinatie met
de eerst volgende werkgroep
financiën waarin deze
afspraak ook al was
gemaakt. Aan de werkgroep
financiën is in november
2015 toegezegd dat er een
toelichting komt op de
werking van de
bouwgrondexploitatie in de
werkgroep.
Enige weken later is
eenzelfde toezegging
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gedaan maar dan aan de
raad voor een B&W info.

18-11-15

14-10-15

08-04-15

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.
Stavaza en aanbevelingen sturing
verbonden partijen: Wethouder De Ruiter
zegt toe: • Dat ze ook gaat kijken naar de
andere regelingen (publiek-privaat) en dit
terugkoppelt.

Agp. 6e RIN Managementletter, wethouder
De Ruiter zegt toe dat als de cursus
vennootschapsbelasting wordt gegeven, ook
de raad hierin wordt meegenomen.

Wethouder de Ruiter geeft
de voorkeur aan een B&W.
Deze is in voorbereiding.
Pas als de aanslagen zijn
opgelegd kan de
(meer)opbrengst worden
bepaald.
Ja, 20160112 Voor de
gemeenschappelijke
regelingen waar de
gemeente deel van uit maakt
is een inventarisatie
uitgevoerd en op 5
november 2015 aan de raad
voorgelegd. Bij de begroting
2017 wordt een actuele
paragraaf verbonden partijen
opgenomen, waarbij conform
toezegging in de commissie
ook specifiek zal worden
ingegaan op de verbonden
partijen die niet in een
gemeenschappelijke regeling
zijn ondergebracht. De
vastgoedovereenkomsten
vallen hier buiten en volgen
een eigen
verantwoordingssystematiek.
Wel zal worden ingegaan op
andere
samenwerkingsvormen zoals
bijvoorbeeld de coöperatie
Dimpact, het
bestuursakkoord Water en
de samenwerking BIZOB. Dit
overzicht binnen de
paragraaf verbonden partijen
wordt via het
begrotingsproces aan
commissie en raad
voorgelegd.
Ja, Als de cursus ambtelijk is
gevolgd zal de raad nader
worden geïnformeerd. In de
werkgroep financiën is een
memo stand van zaken Vpb
behandeld. Daarmee is dit
punt afgedaan.
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