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--
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Lokale Realisten:
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Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1

Mogelijkheid tot inspreken

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

2.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij het
raadslid Meulenmeesters (CDA).
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld ten
opzichte van het agendavoorstel. Aan de agenda
is toegevoegd een tweetal voorstellen, in de vorm
van voorbereidingsbesluiten. De voorzitter laat in
verband met de behandeling van de aanvullende
agenda de deuren sluiten. De vergadering wordt
met gesloten deuren voortgezet. Hiervan zijn
afzonderlijk een geheime c.q. vertrouwelijke
besluitenlijst en notulen opgemaakt. Voor de
daarbij genomen besluiten is geheimhouding
afgesproken tot het moment van publicatie van
die besluiten. Voor het overige geldt
geheimhouding ten minste totdat daarover nader
is besloten op basis van de geheime besluitenlijst
en notulen.

3.

Vragen raadsleden

De vergadering wordt om 20.20 uur voortgezet
met geopende deuren.

4.

Vaststellen besluitenlijst en
kennisnemen van de notulen
van de raadsvergadering van 5
en 6 oktober 2016

Geen van de raadsleden maakt gebruik van het
vragenrecht.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Van de notulen wordt, zonder opmerkingen,
kennisgenomen.

5.

Ingekomen stukken en
mededelingen
a. Aanbieden
begrotingsvoorstellen 2017 en
meerjarenbegroting

b. Mededelingen
c. Postlijst

6.

HAMERSTUKKEN

7.

Vastellen bestemmingsplan
herziening bedrijfskavels
Buitenveld

8.

BESPREEKSTUKKEN

9.

Vaststellen Bestemmingsplan
Gemert-Bakel buitengebied,
herziening juli 2016, zes
plannen.

Het college biedt de raad formeel zijn
begrotingsvoorstellen aan. Daartoe geeft
wethouder De Ruiter een inleiding en korte
toelichting en overhandigt zij de voorzitter een
exemplaar van de programmabegroting 2017.
De raad agendeert behandeling van de begroting
en meerjarenraming c.a. voor raadsbehandeling
op dinsdag 29 november 2016.
Geen
De raad stelt de afdoening van de aan hem
gerichte poststukken vast conform de voorstellen.

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

In zijn vergadering op 6 oktober jl. behandelde de
gemeenteraad het bestemmingsplan
buitengebied, herziening juli 2016. Daarbij besloot
de raad ten aanzien van een tiental plannen zoals
voorgesteld. De besluitvorming rond zeven
plannen hield de raad aan om nadere
voorbereiding mogelijk te maken via de
raadscommissie. Deze verdere voorbereiding
heeft op 20 oktober plaatsgevonden voor althans
een zestal plannen. De raad hervat nu de
besluitvorming met betrekking tot zes plannen.
De raad stemt met wisselende meerderheid in
met de plannen. Het raadslid Smits-Overbeek
onthoudt zich van stemming m.b.t. het plan
Kreijtenberg 4 – 4a te Milheeze.
De stemverhouding is als volgt:
a. Diepertseweg 6, Elsendorp (11 voor, 10 tegen)
b. Diepertseweg 23, Gemert (11 voor, 10 tegen)
c. Dr.de Quayweg 70,De Mortel (15 voor, 6 tegen)
d. Kreijtenberg 4-4a, Milheeze (20 voor)
e. Milschot 53, De Mortel (11 voor, 10 tegen)
f. Rooije Hoefsedijk 110, Gemert (21 voor);
Het plan Hilakker 1, 10 en 10a, te Bakel krijgt nog
nadere voorbereiding via de raadscommissie en
wordt derhalve de raad eerst later voorgelegd.

10.

Wijzigen meerjarenbegroting
voor bijdrage verbouwing
Commanderij College

De gemeenteraad wordt voorgesteld om in de
meerjarenbegroting € 60.000,- beschikbaar te
stellen aan het Commanderij College t.b.v. een
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interne verbouwing aan de locatie Sleutelbosch.
Het voorstel van orde van raadslid Mastenbroek
om de behandeling, vrijwel aan het einde van de
eerste termijn, te stoppen om daarmee
gelegenheid te geven voor meer overleg wordt
aanvaard met 11 stemmen voor en 10 stemmen
tegen.
11.

Toestemming aangaan
gemeenschappelijke regeling
Peelgemeenten

De colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel,
Laarbeek, en Someren, wensen samen te werken
op het gebied van dienstverlening op een drietal
beleidsterreinen. Het betreft:
•
Wmo: Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015;
•
Jeugd: Jeugdwet;
•
BMS: Bijzondere bijstand,
Minimaregelingen, Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening daaronder mede begrepen
de uitvoering van de Regeling
gehandicaptenparkeerkaarten en
gehandicaptenparkeerplaatsen.
De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemming om het college toestemming te
verlenen de gemeenschappelijke regeling aan te
gaan.

12.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering met een
moment van stilte.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 15 december 2016.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

ing. M.S. van Veen
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