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Monique Heijnens, Wim Willems, Arthur v.d. Ven en Wendy Borst

1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
2. Openen commissievergadering, mededelingen en vaststellen van de agenda
De voorzitter geeft aan dat het quorum niet gehaald wordt. De leden besluiten de
vergadering toch door te laten gaan. De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur. De
agenda wordt conform voorstel vastgesteld.
3 a Vaststellen conceptverslag d.d. 22 juni 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b Lijst met toezeggingen.
De voorgestelde afdoening is akkoord.
c Termijnplanning
De commissie heeft geen opmerkingen.
4 Voorbereiden raadsadvies
4.a 3e financiële rapportage 2016
Procesconclusie
 Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling: Bespreekstuk.
Opinies
Lokale Realisten: Vraagt waarom er een extra bijdrage voor de monumentencommissie is
opgenomen.
D66: Geeft aan dat de aanslagen toeristenbelasting 2013 en 2014 inmiddels zijn opgelegd
en wil weten wat de indicatie van de verwachte opbrengst is. Daarnaast is de

vennootschapsbelasting niet meegenomen in deze rapportage. Vraagt of er al meer
duidelijk is.
Wethouder De Ruiter: De monumentencommissie krijgt er structureel 5.000 euro bij. Er is
namelijk meer werk, omdat er meer initiatieven zijn. Gaan van twee naar vier leden.
Toezeggingen
Wethouder De Ruiter zegt toe om een indicatie te geven van de verwachte opbrengst van
de toeristenbelasting 2013 en 2014 en daarmee duidelijkheid te geven of de geraamde
opbrengsten worden behaald. Ook zegt ze toe nadere informatie te verstrekken over de
vennootschapsbelasting, waarvan de doorrekening in de eerder behandelde begrotingsnota
is meegenomen.
5 Overleg
5 a Evaluatie MRE onderzoeksvraagstelling bestuurlijke samenwerking
Procesconclusie
Overleg was voldoende. Onderwerp in handen stellen van het college. De commissie
verzoekt de agendacommissie het onderwerp evaluatie MRE te agenderen voor de
commissie uiterlijk voor 13 februari 2017 ter voorbereiding op het evaluatiegesprek van de
raadsleden V.d. Elsen en Van Oort met de MRE.
Opinies
CDA: Geeft aan dat we betrokken zijn bij de evaluatie en dus mede zelf het functioneren
van de MRE beoordelen. Vindt de betrokkenheid van externe partijen prima. Wil wel
toegang tot de inbreng van alle gesprekken. Stelt voor deze commissie om inbreng te
vragen voor de evaluatie, voordat raadsleden V.d. Elsen en Van Oort hierover in gesprek
gaan met de MRE.
Lokale Realisten: Is het over de inhoud eens. Heeft meer moeite met het tijdstip van de
beschikbaarheid van stukken, slechts 1 dag voor de commissie gepubliceerd. Wil de
volgende keer eerder de stukken tot hun beschikking hebben.
D66: Kan zich vinden in de zienswijze van het college. Is teleurgesteld in het tijdstip van
aanleveren, had toch wat vlotter gekund.
Wethouder De Ruiter: Vindt de opmerking over het tijdstip van de publicatie van de stukken
terecht. Biedt haar verontschuldigingen daarvoor aan. Gaat zich inzetten om dit in het
vervolg te voorkomen.
De voorzitter concludeert dat de late publicatie niet de schoonheidsprijs verdient en dat de
commissie een duidelijk signaal hierover heeft afgegeven.
6 Informeren
6 a Regionale en lokale samenwerking
Wethouder De Ruiter: Geeft aan dat de Peelsamenwerking met de vijf gemeenten
voortvarend verloopt.
Burgemeester Van Diessen: Gaat in op het net verschenen rapport van de commissie
Demmers over de samenvoeging van Nuenen en Son en Breugel en de overdracht van
bevoegdheden op het gebied van wonen, ruimte en verkeer aan Eindhoven. Geeft aan dat
het overdragen van bevoegdheden nu wettelijk niet mogelijk is. Hij gaat ervan uit als de
provincie dit overneemt, dat gemeenten hun mening hierover kunnen geven. Hij geeft aan
dat met betrekking tot de samenwerking in De Peel de afgelopen periode verschillende
gesprekken hebben plaatsgevonden. Er is een brief teruggeschreven in mei/juni aan de
provincie over Veerkrachtig Bestuur. Geeft aan dat de Peelgemeenten gezamenlijk hun
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uiterste best doen om de provincie te overtuigen dat de samenwerking goed verloopt. Dat er
geen reden is tot ongerustheid. Hiervoor leveren ze bewijzen aan.
6 b RIN begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst ZO Brabant
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende.
Opinies
D66: Vindt prima wat er staat. Verzoekt om tijdig met informatie naar de commissie te
komen m.b.t. de aangepaste afnames in 2018, wanneer de garantiesalarissen wegvallen.
6 c RIN Meicirculaire 2016 gemeentefonds
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende.
Opinies
CDA: Vindt het niet kunnen wat er is gebeurd. Vindt dat de plattelandsgemeenten actie
moeten ondernemen. Heeft het gevoel dat de grote steden altijd voor gaan.
Wethouder De Ruiter: Geeft aan dat namens De Peel ons ongenoegen tweemaal is geuit.
Wij zijn niet de enige die hebben geprotesteerd. Ze geeft aan dat ze niet het gevoel heeft dat
daar iets van wordt genoteerd in Den Haag. Het is een bekend probleem. Onderzoek wijst uit
dat 75% van het geld voor infrastructuur in de randstad landt en slechts 25% in de rest van
ons land. Regio Eindhoven is de tweede economie van het land en ontvangt slechts 5% van
het totale budget. Onze belangen worden niet gezien, er zijn te weinig Kamerleden van
buiten de randstad. Dat geldt voor bijna alle landelijke partijen, er ligt een opgave.
6 d RIN Handhavingsjaarverslag
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende. De commissie verzoekt de
agendacommissie om het onderwerp (her)prioritering handhaving te agenderen.
Opinies
Lokale Realisten: Wil mogelijk een herprioritering van de handhaving. Stadswachten delen
namelijk geen parkeerboetes meer uit, omdat bij controles op parkeerkaarten en
parkeerzones er nagenoeg geen overtredingen worden geconstateerd. Vraagt zich af of
deze uren niet anders kunnen worden inzetten. Geldt mogelijk ook voor de milieuwachter.
Stelt voor om dit te agenderen.
Burgemeester: Geeft aan dat de dorpswachten de afgelopen tijd veelvuldig zijn ingezet bij
evenementen en vertelt bij welke evenementen de dorpswachten zijn geweest.
6 e RIN Tussenrapportage Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende.
6 f RIN Jaarverslag 2015 van de commissie bezwaarschriften Gemert-Bakel-Laarbeek
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende.
6 g RIN Herverdeling gemeentefonds 2017
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende.
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6 h RIN Belastingsamenwerking
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende.
Opinies
CDA: Geeft aan dat zijn fractie van mening is dat de vier K’s concreter omschreven moeten
worden. Er staat nu dat het goedkoper kan. Wil een duidelijk signaal afgeven dat het
goedkoper moet.
6 i RIN Niet verkopen noordvleugel gemeentehuis
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende.
Opinies
CDA: Geeft aan dat er wordt gesproken over onderzoeken. Wil deze onderzoeken graag
ontvangen.
Toezeggingen
Wethouder De Ruiter geeft aan dat er taxaties zijn gedaan. Deze informatie wordt
beschikbaar gesteld. Raads- en commissieleden kunnen dit inzien, omdat het
marktgevoelige informatie betreft.
8 Vragen commissieleden niet geagendeerde onderwerpen
D66: Vraagt naar de stand van zaken van de financiële resultaten van de golfbaan. De
laatste keer is afgesproken dat de commissie hierover geïnformeerd wordt.
Wethouder De Ruiter: Geeft aan dat door de vakantieperiode het kwartaalgesprek pas
afgelopen maandag heeft plaatsgevonden. Er is toen afgesproken dat de golfbaan een
informatiebijeenkomst organiseert voor de commissie bij de golfbaan. De raads- en
commissieleden ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.
Burgemeester Van Diessen: Is gevraagd bij zijn aantreden om speciale aandacht aan het
kasteel te besteden. Het betreft de portefeuille van wethouder De Ruiter. Wil de commissie
bijpraten. Er was een langjarig contract, dat nu is ontbonden. Dit betekent dus dat er weer
een situatie is ontstaan dat het kasteel voor iedereen beschikbaar is om te kopen en te
ontwikkelen. Het college heeft een gesprek gevoerd met de paters en met de provincie, die
mogelijk een belangrijke rol kan gaan spelen. De provincie is ook in gesprek met de paters
gegaan. Tegelijkertijd hebben de paters ook weer oude contacten opgepakt. Ze hebben aan
de gemeente gevraagd wat er kan en waar ze rekening mee moet houden. Het college heeft
de eerder vastgestelde kaders van de raad gecommuniceerd. Er is een nieuwe dynamiek
ontstaan, de gemeente wil hierin een stimulerende rol spelen. Geeft aan dat het kasteel
afhankelijk is van een exploitant, want kopen is één, het kunnen opbrengen van de
exploitatie is twee. Geeft aan dat het college actief bezig is met iedereen die een rol wil en
kan spelen. Geeft aan dat het een collegebevoegdheid is. Pas als men wil afwijken van de
reeds vastgestelde kaders, dan komt het college terug naar de raad.
9 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.
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Voortgangslijst toezeggingen commissie
Datum
14-09-2016

14-09-2016

22-06-2016

22-06-2016

17-2-16

18-11-15

Toezegging
Agp. 4a, 3e financiële rapportage 2016:
Wethouder De Ruiter zegt toe om een
indicatie te geven van de verwachte
opbrengst van de toeristenbelasting 2013 en
2014 en daarmee duidelijkheid te geven of
de geraamde opbrengsten worden behaald.
Ook zegt ze toe nadere informatie te
verstrekken over de
vennootschapsbelasting, waarvan de
doorrekening in de eerder behandelde
begrotingsnota is meegenomen.
Agp. 6 i RIN Niet verkopen noordvleugel
gemeentehuis
Wethouder De Ruiter geeft aan dat er
taxaties zijn gedaan. Deze informatie wordt
beschikbaar gesteld. Raads- en
commissieleden kunnen dit inzien, omdat het
marktgevoelige informatie betreft.
Vragen over het verslag van de accountant
kunnen gesteld worden aan de accountant
nadat de raads- en commissieleden het
verslag hebben ontvangen.
Agp. 5a t/m e: Wethouder de Ruiter zegt toe
dat het college gaat nadenken over de
hoogte van het bedrag dat jaarlijks minimaal
in de algemene reserve gestort dient te
worden om het weerstandvermogen weer op
te bouwen.
De Raad wordt nader geïnformeerd over de
voortgang rondom Peelsamenwerking.
Hierbij zal ook ingegaan worden op de
kosten.
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

Afgedaan

Pas als de aanslagen zijn
opgelegd kan de
(meer)opbrengst worden
bepaald.
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