BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 06-10-2016
Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:
CDA:

drs. M.F.A. van Diessen
P.G.J.M. van Boxtel

D66:
OPA:
PvdA:

19/21
H.A.M. van Hout, T.J.J. van den Elsen, W. Meulenmeesters, W.C. de
Wit, A.T.W. Relou, I. van Dijk, S. Janszen (vanaf 19.10 uur), H.G.
Verkampen, , W.C. de Wit (CDA)
J.H.L. Vogels, W.P.M. van den Heuvel, M.P. Bankers, A.W.J. Vogels,
(Lokale Realisten)
mr. W.C.P. Steeghs, A.M. Coopmans, A.L. van Oort MSc, H.L.M. van
Eck
dr. H.M.T.M. Giebels
F.J.C.. Faeles
P.W.A.J. Mastenbroek

Afwezig:

A.M.J.J.T. Methorst – van Kessel, J.H.H.M. Smits-Overbeek

Mede aanwezig:

wethouders J.M.A. Bevers, R.D. Hoppezak, M.C.H. de Ruiter-van
Hoof, A.A.H.M. van Extel-van Katwijk en gemeentesecretaris A.A.T.G.
Jansen MBA

Lokale Realisten:
Dorpspartij:

Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1

Mogelijkheid tot inspreken

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

2.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij het
raadslid Van Den Elsen (CDA).
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld ten
opzichte van het agendavoorstel. Overeenkomstig
het voorstel van het lid Bankers wordt agendapunt
10, bestemmingsplan buitengebied, een
bespreekstuk (agpt.11).
Aan de agenda worden aanvullend toegevoegd
de bespreekpunten: zienswijze notitie reikwijdte
detailniveau n279, en benoemen
commissiegriffier.
De voorzitter deelt mee dat hij een bericht van
verhindering heeft ontvangen van de leden
Methorst – van Kessel, en Smits - Overbeek.

3.

Vragenrecht raadsleden

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Vaststellen besluitenlijst en
kennisnemen van de notulen
vergadering gemeenteraad14
juli 2016.

De besluitenlijsten worden ongewijzigd
vastgesteld. De notulen worden voor
kennisgeving aangenomen.

5.a
5.b

Mededelingen
Postlijst

Geen mededelingen.
De raad stemt in met de voorstellen tot afdoening.
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6.

HAMERSTUKKEN

7.

Actualiseren
wegsleepverordening

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemmingen de verordening vast.

8.

Verklaring van geen
bedenkingen oprichten
schoorsteen B. Wijtvlietlaan

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemmingen de verklaring vast.

9.

Vaststellen bestemmingsplan
Roessel Waterlaat te Bakel

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemmingen het bestemmingsplan vast.

10.

BESPREEKSTUKKEN

11.

Bestemmingsplan GemertBakel buitengebied herziening
juli 2016

De raad stelt na beraadslaging en na stemmingen
het bestemmingsplan geamendeerd vast. Het lid
Bankers dient een amendement in dat
ondersteund wordt door alle raadsfracties. Het
amendement strekt er toe de besluitvorming
m.b.t. een zevental plannen nader voor te
bereiden en daartoe te verwijzen naar de
raadscommissie R&OB.
De voorzitter schorst de behandeling van het
onderwerp tijdelijk opdat het college kan reageren
op een vraag van de fractie Lokale Realisten rond
bebouwingsoppervlak. Bij hervatten van de
behandeling, na afwikkelen van agpt. 12 en 13,
verduidelijkt wethouder Van Extel dat het in dit
specifieke geval gaat om een nog redelijke
proportionaliteit tussen 20% erfbeplanting en het
bouwblok in plaats van het in casu erg grote
bestemmingsvlak.
De raad aanvaardt met 19 stemmen voor het
amendement Bankers.
Aansluitend stemt de raad unaniem in met het,
geamendeerde, voorstel.

12.

3e financiële rapportage

De raad stelt na beraadslaging en zonder
stemmingen de 3e financiële rapportage vast.

13.

Onderzoeksvragen evaluatie
MRE

De raad stemt na beraadslagingen en zonder
stemmingen in met het voorstel. Namens het
college zegt wethouder De Ruiter toe dat de raad
wordt geïnformeerd zodra later dit jaar de reactie
van het algemeen bestuur MRE op de zienswijzen
wordt geagendeerd.

14.

Bereikbaarheidsagenda
brainport slim verbonden

De raad stemt in met het voorstel
bereikbaarheidsagenda zonder beraadslaging en
zonder stemmingen.

15.

Bestemmingsplan Doonheide
ongenummerd

De raad stelt het plan vast na beraadslagingen.
De vier leden van de fractie Dorpspartij worden
geacht te hebben tegengestemd.
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16.

Evaluatie huishoudelijke toeslag
2015 en doorkijk 2016

Door het lid Van Eck wordt een amendement
ingediend m.b.t. het door het college voorgestelde
besluit. Het lid Mastenbroek dient eveneens een
amendement in.
Na een korte schorsing wordt het amendement
Mastenbroek omdat dit amendement het meest
verstrekkend is als eerste in stemming gebracht.
De leden van de raasfractie CDA en PvdA, in
totaal 9 stemmen voor. De leden LR, DP, D66,
OPA, in totaal 10 stemmen tegen. Het
amendement Mastenbroek is verworpen.
Het amendement Van Eck wordt aanvaard met de
stemmen voor van de 10 leden van LR, DP, D66
en OPA.
Daarmee wordt besloten de HHT te handhaven
tot en met 31 december 2017 enkel voor mensen
met een WMO indicatie, waarbij de gemeentelijke
bijdrage op € 17,50 wordt vastgesteld.
De raad stemt hierna in met het geamendeerde
voorstel zoals door het college voorgelegd.

17.

Benoemen commissiegriffier

De raad benoemt bij acclamatie mevrouw Meta
Swinkels tot commissiegriffier.

18.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering met een
moment van stilte.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 10 november 2016.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

drs. M.F.A. van Diessen
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