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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. De agenda wordt conform voorstel
vastgesteld.
3 a Vaststellen conceptverslag d.d. 14-09-2016
De heer Francissen geeft aan dat in de kop van het verslag 7 i.p.v. 14 september staat. Dit
wordt aangepast. Het verslag wordt vervolgens gewijzigd vastgesteld.
De voorzitter geeft aan dat het agendapunt evaluatie MRE is opgenomen in de
termijnplanning voor de commissievergadering van 11 januari 2017.
De burgemeester vult aan dat hij recentelijk bij het MRE Platform was en dat daar bekend
werd gemaakt dat er een nieuw bureau wordt ingeschakeld voor het evaluatieonderzoek,
omdat er teveel kritiek was op de aanpak.
b Lijst met toezeggingen.
De voorgestelde afdoening is akkoord.
De heer Francissen vraagt naar de stand van zaken van de toezegging van wethouder De
Ruiter over de indicatie van de toeristenbelasting. De wethouder geeft aan dat daar antwoord
op is gegeven.
c Termijnplanning
De commissie heeft geen opmerkingen.
4 Voorbereiden raadsadvies
4.a GR Peelsamenwerking
Procesconclusie
 Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling: Hamerstuk.


Opinies
PvdA: Merkt op dat de raad wettelijk niet is toegestaan voorwaarden te stellen. Efficiency zit
in het stuk gebakken, maar hij vraagt zich wel af wat we doen als we meer geld kwijt zijn.
Daarnaast vindt hij dat de volgende raad en college buitenspel worden gezet door een
termijn van vijf jaar te hanteren voor uittreding.
Dorpspartij: Spreekt zijn steun uit voor het voorstel.
CDA: Is tevreden over de informatie die gegeven werd tijdens de informatieavond. Is het
eens met de uitgangspunten dichtbij de mensen en efficiëntie. Vind het juist goed dat er
commitment wordt gevraagd voor minimaal vijf jaar om situaties zoals met Helmond in de
toekomst te voorkomen.
Lokale Realisten: Vraagt zich af waarom dit agendapunt zowel in de commissie SD als deze
commissie is geagendeerd. Wil weten of we nog een keuze hebben wie in het AB of DB
wordt gekozen en vraagt zich af wat de samenstelling is van het AB en DB.
D66: Geeft aan dat de regeling op zich akkoord is, heeft dezelfde punten als PvdA.
Wethouder De Ruiter: Geeft aan dat inderdaad wettelijk gezien de raad geen voorwaarden
kan stellen omdat het een collegeregeling is, de raad heeft het budgetrecht. Natuurlijk
worden geluiden over bijvoorbeeld efficiency meegenomen. Geeft aan dat ze als college
gaan sturen op de kosten. Willen niet soortgelijke situatie zoals met Helmond, daarom
commitment gevraagd en gekozen voor een periode van 5 jaar. AB bestaat uit zes
personen; 1 voorzitter en 5 leden. Insteek is een multidisciplinaire samenstelling.
CDA: Wil graag iemand in het DB hebben.
De secretaris vult aan dat het streven is om in het DB ook iemand met bedrijfseconomische
/ financiële kennis te hebben. Geeft aan dat wethouder De Ruiter is voorgedragen voor het
AB en DB.
5 Overleg
5 a Herprioritering handhaving
Procesconclusie
Overleg was voldoende. Onderwerp in handen stellen van het college. Zij organiseert op
korte termijn een bijeenkomst over dit onderwerp.
Opinies
Lokale Realisten: Heeft een aantal opmerkingen over de rapportage. Gaan met name over
dat zaken die geprioriteerd zijn, niet of nauwelijks zijn uitgevoerd en dat er zaken die geen
prioriteit hebben (o.a. wilde zwijnen en stroperij), wel zijn uitgevoerd. Vraagt zich af of de
ambtenaar zelf zijn prioriteiten stelt. Dat er meer wordt gecontroleerd bij burgers dan bij
bedrijven, terwijl er bij de bedrijven meer overtredingen zijn geconstateerd. Dat de
administratie niet goed is. Dat er vele gebreken en hersteltrajecten zijn bij de controles van
huisvesting van arbeidsmigranten. Vraagt zich af of de stadswachten anders ingezet kunnen
worden.
Ze geven een zware onvoldoende. De nieuwe burgemeester is daar dadelijk
verantwoordelijk voor. Vraagt zich af of hun opmerkingen wel de nodige aandacht gaan
krijgen. Wil dat de raad goed geïnformeerd wordt. Vindt dat de zaken eerst op orde moeten
zijn, voordat er extra budget wordt gevraagd. Vindt dat de communicatie moet verbeteren
over de milieupolitie, slechts enkelen weten deze direct te bereiken.
D66: Vindt dat de tussenrapportage geen goed overzicht geeft, mist resultaten. Wil graag
een simpel Excel bestand met een totaaloverzicht, nu zijn het allemaal deelverhalen. Dan
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kan men ook zien of er geschoven moet worden met de prioritering.
PvdA: Heeft net als de Lokale Realisten geconstateerd dat een aantal zaken niet goed
loopt. Wil graag geïnformeerd worden door het college wanneer en op welke manier de
aanbevelingen worden geïmplementeerd.
Burgemeester Van Diessen: Geeft aan dat het nu niet het moment is om de prioriteiten aan
te passen. Het betreft een halfjaarlijkse rapportage. Aanpassen gebeurt aan het einde van
het jaar. De rapportage is gemaakt op basis van wat er op ons afkomt. De inschattingen
vooraf hoeven niet uit te komen, niet alles kan overzien worden. Meer geplande dan
uitgevoerde controles zegt niets over aandacht of prioriteit. Vindt dat een verkeerde
conclusie. Er wordt gehandhaafd met de middelen die de raad beschikbaar heeft gesteld.
IPPC bedrijven moeten wettelijk gecontroleerd worden, raadt het ten zeerste af om dit niet
te doen. Geeft aan dat hij een onbevredigd gevoel heeft, vindt de dikke onvoldoende niet
terecht. Als dat komt dat de rapportage niet duidelijk is, dan moet daar naar gekeken
worden. Mogelijk helpt uitleg in een B&W info. Wijst erop dat als iemand een
handhavingsverzoek doet, dat de gemeente dan moeten handhaven. Vindt het onterecht dat
de conclusie wordt getrokken dat de situatie bij de huisvesting van arbeidsmigranten niet
veilig is. De aard van de overtreding staat er niet bij, dat is niet af te leiden, kan ook over
een raam gaan die niet opengaat. Het grote probleem is dat er te weinig huisvesting is voor
deze doelgroep. Vraagt aan de commissie of ze bereid zijn om woningen te bouwen voor
arbeidsmigranten of een plek te reserveren.
Lokale Realisten: Geeft aan dat ze in het aangenomen amendement ook de aard van de
overtredingen hebben opgenomen, maar dat deze niet zijn opgenomen in de rapportage.
Geeft aan dat Laarbeek 15 handhavingszaken heeft lopen, wij veel meer.
PvdA: Staat niet achter Lokale Realisten. Aantal dingen heeft de raad aan zichzelf te
danken, zo heeft men zelf weinig geld uitgetrokken. Vindt het goed dat niet alleen de
prioriteiten worden gecontroleerd, want dan moet iedereen zijn zaakjes op orde hebben. Wil
het hebben over de implementatie van de aanbevelingen, niet over detailniveau.
Voorzitter concludeert dat er een verschil van mening en inzicht is. Er is een aanbod van het
college voor een B&W info.
De burgemeester geeft aan dat hij behoefte heeft om in zijn periode nog te overleggen, vindt
het niet fijn om het beeld van een onvoldoende achter te laten.
Toezeggingen
De burgemeester zegt toe om de commissie/de raad te informeren over de implementatie
van de aanbevelingen van de tussenrapportage.
De burgemeester zegt toe op korte termijn een bijeenkomst te plannen over handhaving.
6 Informeren
6 a Regionale en lokale samenwerking
Burgemeester geeft aan dat er een RIN komt over Veerkrachtig Bestuur. Geeft kort de
geschiedenis weer dat de provincie in een brief heeft aangegeven ontevreden te zijn over
de Peelsamenwerking. Als reactie daarop is er voor de zomer een brief gestuurd. Begin
september heeft hij een gesprek gehad met de gedeputeerde. In dat gesprek heeft hij
toegezegd dat er een antwoord komt op het verzoek van de provincie opgenomen in de
brief van april 2014. Komt er op neer dat we naar onszelf gaan kijken of we de komende
jaren de uitdagingen met eigen kracht kunnen aangaan. Dat wordt ook gevraagd aan
stakeholders: burgers/ondernemers/maatschappelijke organisaties. Moet voor 1 juli klaar
zijn. In de RIN komt een schema en de rol van de raad. Hij nodigt de raad ook uit om deel te
nemen aan de discussies.
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Tevens geeft hij aan dat de samenwerking met de Peelgemeenten voorspoedig verloopt.
In de afgelopen periode heeft men regelmatig met elkaar gesproken. Hij heeft het gevoel dat
we op het goede pad zijn, er is begrip voor elkaar en cohesie.
6 b RIN Niet verkopen noordelijke vleugel gemeentehuis
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende.
7 Vragen commissieleden niet geagendeerde onderwerpen
CDA: Wil weten hoe het staat met de uitwerking van de motie die vorig jaar in de
begrotingsraad is aangenomen over de jeugdgemeenteraad.
Wethouder De Ruiter geeft aan dat het een onderwerp is van de G1000. In november
worden de resultaten gepresenteerd. Een groep is bezig met het uitwerken van een
jeugdraad en dat wordt 1 november gepresenteerd.
Lokale Realisten: Wil weten of er altijd een verslag wordt gemaakt van een gesprek tussen
een ambtenaar en een inwoner.
De secretaris geeft aan dat er een protocol is voor het college. Als een lid een gesprek heeft,
zit er een ambtenaar bij en wordt er een gespreksverslag gemaakt. Voor gesprekken tussen
ambtenaren en burgers is geen protocol.
D66: Wil weten of onze gemeente meedoet aan het loket van de Rijksoverheid over de
openbare WOZ waarde.
Wethouder De Ruiter zegt toe dat hierop een antwoord zal worden gegeven.
8 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.43 uur.
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Voortgangslijst toezeggingen commissie
Datum
19-10-2016

19-10-2016

14-09-2016

14-09-2016

22-06-2016

17-2-16

18-11-15

Toezegging
Rondvraag: D66: Wil weten of onze
gemeente meedoet aan het loket van de
Rijksoverheid over de openbare WOZ
waarde. Wethouder De Ruiter zegt toe dat
hierop een antwoord zal worden gegeven.
Agp. Herprioritering handhaving:
De burgemeester zegt toe om de
commissie/de raad te informeren over de
implementatie van de aanbevelingen van de
tussenrapportage. De burgemeester zegt toe
op korte termijn een bijeenkomst te plannen
over handhaving.
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.
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

Dit voorstel maakt integraal
onderdeel uit van de
begroting 2017, zoals die in
november 2016 aan de raad
wordt aangeboden.
Afgedaan
De raad is op de hoogte
gesteld via de businesscase
peelgemeenten. Hierin is
beschreven dat per 1 januari
2017 de taken sociaal
domein weer lokaal worden
geregeld, met een backoffice
voor 5 peelgemeenten.
Pas als de aanslagen zijn
opgelegd kan de
(meer)opbrengst worden
bepaald.
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