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1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
2. Openen commissievergadering, mededelingen en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur en heet iedereen van harte welkom. De
agenda wordt vastgesteld.
3 a Vaststellen conceptverslag d.d. 23 november 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter merkt op dat ‘Adrenalinepark’ als toezegging staat genoteerd maar niet is
geagendeerd voor de commissievergadering van vanavond? Is er behoefte om dit nu te
bespreken? Wethouder Hoppezak geeft de voorkeur aan het onderwerp te bespreken in de
volgende commissievergadering, zodat het goed voorbereidt kan worden.
De commissie verzoekt de agendacommissie het onderwerp ‘adrenalinepark’ op te nemen
op de agenda van de volgende commissievergadering.
b Lijst met toezeggingen.
Wethouder Hoppezak geeft aan het laatste nieuws te willen delen over het onderwerp
‘Glasvezelkabel’. Er waren zorgen over de voortgang van het proces. Inmiddels hebben er
gesprekken plaatsgevonden met 9 gemeenten (aaneengesloten gebied) en de firma Mabib
die het glasvezelproject gaat uitrollen. De vooraf afgestemde voorwaarden moeten naar het
idee van de firma Mabib op een beter basis gemaakt worden. We hebben het hier over een
5tal discussiepunten waaronder toezicht, degeneratie legeskosten, kostendekkendheid,
diepteligging van de kabels en bodemverontreiniging. Laatste stand van zaken is nu dat een
procesvoorstel in de maak is. Mabib heeft 13 weken nodig aan voorbereiding. Draagvlak
voor deelname moet minimaal 50% zijn. Bedrijventerreinen worden sowieso meegenomen,

het buitengebied kan aangeven of er interesse is. Voor de zomervakantie wordt gestart met
de inventarisatie zodat na de zomervakantie kan worden begonnen. In de planning zijn we
hierin afhankelijk van Laarbeek waar ze zullen beginnen met de aanleg.
CDA
Positief verhaal. Laten we maar snel starten.
LR
Is 40 cm een reële diepte om de kabels te leggen? Dit is wel een vaststaande voorwaarden
voor ons, een concessie op de diepte willen wij niet doen. De wethouder licht toe dat 80% op
een minimale diepte van 40 cm komt te liggen en 20 % dieper op 60 cm (bij bomen,
kruisingen e.d.). Als gemeente houden wij hier zelf ook toezicht op.
CDA
Worden Elsendorp en De Rips in de huidige plannen meegenomen? Daar waar de kabel
dichtbij komt te liggen wil de firma Mabib best coulant zijn, maar op het moment dat iemand
beschikt over een KPN of coaxkabel zijn ze waarschijnlijk niet bereidt om € 1850,- te betalen
voor deelname. Er is wel een mogelijkheid om later op een bestaand netwerk aan te sluiten.
Om aan het minimaal aantal deelnamen te komen is het misschien een idee om de
dorpsraden erbij te betrekken. Wethouder Hoppezak neemt het idee mee.
Wethouder Hoppezak geeft aan dat hij op basis van het besprokene het project
glasvezelkabel voorzet. .
4 Voorbereiden raadsadvies
4. a Buurtsportcoaches
Procesconclusie
Besluitvorming / finale behandeling raad is voldoende voorbereid. Onderwerp in handen
stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling: Bespreekstuk (incl. additionele bijlage).
Jos de Wit licht het onderwerp met een korte presentatie toe. Deze presentatie is aan de
stukken in iBabs toegevoegd.
CDA
Is benieuwd of er al resultaten bekend zijn van de reeds werkzame sportcoaches. Ook
vragen zij zich af hoe het voor ouderen gefinancierd gaat worden en of hiervoor vanuit de
gemeente subsidie voor is. Als de subsidie van het rijk stopt, stopt dan ook het project?
Doordat de vacatures in augustus al geplaatst zijn krijgen wij het beeld dat het al definitief is.
In hoeverre is dat ook zo?
Lokale Realisten
Hebben een vraag over de laatste pagina van de presentatie. Hoe worden kinderen tot 12
jaar (buiten Zicht en Fides), sportverenigingen, bedrijfsleven en maatschappelijke partners
betrokken en leveren zij zelf ook een financiële bijdrage?
Het betreft een contract van een jaar. Worden in dit jaar ook zaken gemeten? Worden de
doelen behaald die we beoogd hebben! In het profiel van de sportcoach missen wij
competentie ‘communicatief vaardig’, terwijl wij dit als zeer essentieel beschouwen in deze
functie.
Dorpspartij
Is positief en geven aan dat het meehelpt aan de leefbaarheid in de gemeente. Vragen zich
af of er al effecten bekend zijn in andere gemeenten en door wie de sportcoaches
aangestuurd gaan worden. Wellicht dat een structurele inzet beter is als een tijdelijke, zodat

er in deze buurtsportcoaches geïnvesteerd kan worden en ze op termijn kunnen
specialiseren.
D66
Merken op dat uit de presentatie naar voren komt dat middelbare scholen niet meedoen aan
het project. Vinden het vreemd en vragen zich af wat de reden is dat de middelbare scholen
en oudenorganisaties niet aanhaken. De conclusie van D66 is dat ze er sceptisch tegenover
staan. Ook twijfelen ze aan de solide basis van de financiering. Ze vragen zich af hoelang de
co- financiering doorgaat en wat er gebeurt als deze stopt.
PvdA
Zouden graag resultaten zien van het project van de afgelopen 2 jaar. Vinden dat ouderen,
gehandicapten en uitkeringsgerechtigden tot nu toe onderbelicht blijven. Maatschappelijke
stages inzetten voor beweegteams voor ouderen zien zij helemaal niet zitten. Draai het plan
om: biedt eerst iets aan en kijk wie waarin geïnteresseerd is. Kinderen bewegen inderdaad te
weinig; laat kinderen de fiets, de step of te voet gaan i.p.v. met de Sedan dat scheelt ook al
veel.
OPA
Vraagt zich af wat nu de taak is van de buurtsportcoaches? We horen dat veel scholen en
instanties niet mee willen doen. Ouderen worden niet genoemd. Hier wordt niets voor
georganiseerd. Een uurtje sporten voor deze mensen is een ook een groot goed.
Wethouder Hoppezak
Resultaten uit het verleden zijn al van even geleden. Om daar nog een rapportage op te
halen is niet relevant. We moeten de relevantie zoeken in de ambities die er nu liggen en het
meer meetbaar (smart) maken van de resultaten. Het structureel maken van het project is
nog geen optie zolang we niet weten wat het rijk gaat doen. De vacaturetekst is nog niet
geplaatst en kan eventueel nog uitgebreid worden met de competentie ‘communicatief
vaardig’. We zullen het voorstel om het project meetbaar te maken (smart) terug laten komen
in een bijlage bij het raadsvoorstel. Ook kunnen we ‘communicatieve vaardigheden’
opnemen in de vacaturetekst. Alle partijen/groeperingen zijn bezocht. Alleen de genoemde
partijen hebben er positief op gereageerd. Een gemiste kans voor de partijen die niet
meedoen. In de kadernota sport staat wel genoteerd dat het ook voor oudere toegankelijk
wordt. Waarom bepaalde scholen en ouderenorganisaties niet meedoen is niet helemaal
duidelijk. Geld kan hiervoor een rede zijn. De hoop is wel dat de buurtsportcoaches hier op
inhaken en deze partijen alsnog over de streep trekken.
Een goede coördinatie van maatschappelijk stage en sportcoaches biedt mogelijkheden op
allerlei vlakken en kan winst opleveren in de match van onderwijs naar sportverenigingen
toe. Het kan de middelbare scholen motiveren om mee te doen en zo leerlingen motiveren
om te gaan bewegen.
Bedrijven haken graag aan bij projecten die betrekking hebben op bewegen. Sportscholen
zouden ook betrokken kunnen worden als sponsor. Toch kunnen en willen we niet teveel
druk leggen op bedrijven om zo niet in het vaarwater van rechtstreekse sponsoring aan
sportverenigingen te zitten.
Om combinatiefunctionarissen te combineren met eventuele specialisaties van sportcoaches
moet ik overleggen met wethouder Bevers. Om ook dit smart te maken sluit ik kort met
Sociaal Domein. Samenwerking met opvoedondersteuners wordt gezocht.
Na beantwoording van de vragen hoopt de wethouder dat de mening van D66 in een
positieve richting is bijgestuurd. De wethouder kan zich niet vinden in de mening van D66
over de niet solide financiële onderbouwing.
PVDA
Zijn er mogelijkheden dat kindervakantieweken in de dorpen kunnen meedoen of
participeren in de buurt en vakantie activiteiten?

Lokale realisten
We moeten investeren in de toekomst. Hoe meer mensen we aan het sporten krijgen, hoe
beter.
Dorpspartij
Bevestigd wordt dat het werkgeverschap opgepakt gaat worden door Fides of Zicht maar in
ieder geval niet door de gemeente Gemert-Bakel. Kunnen zich helemaal vinden in een
aanvulling van de vacaturetekst. Er wordt gekeken of stichting Leergeld ook betrokken kan
worden.
D66
Bewegen, hoe meer, hoe beter. Plan is alleen veel te theoretisch en te weinig gedragen door
de organisaties binnen de gemeente. Bereiken we hier een grote doelgroep mee? Volgens
ons niet.
Wellicht is het een idee om de vraag vanuit de middelbare school t.b.v. financiering
onderwijsoppervlakte en deelnamen aan de buurtsportcoaches te combineren?
Toezeggingen
1. Meetbaar maken van het resultaat terug laten komen in een bijlage bij het raadsvoorstel
(smart)
2. ‘Communicatieve vaardigheden’ opnemen in de vacaturetekst
5 Informeren
5 a Stand van zaken sportnota, afspraken met sportverenigingen
Procesconclusie
Behandeling was voldoende. De commissie verzoek de agendacommissie om het
onderwerp opnieuw te agenderen als informatief voor de commissievergadering d.d. 22
februari 2017.
Paul Bruijstens licht het onderwerp met een korte presentatie toe. Deze presentatie is aan
de stukken in iBabs toegevoegd. Het vervolgtraject is 10 mei commissie – 1 juni raad.
CDA
Krijgen we een schets van de oude en nieuwe versie m.b.t. de kosten? Ja, deze wordt ter
beschikking gesteld.
D66
Complimenten over de verhelderende informatie.
Toezeggingen
Overzicht van oude en nieuwe afspraken zal worden verstrekt.
5 b Stand van zaken sporthal Molenbroek
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende. Onderwerp in handen stellen van het
college.
Wethouder Hoppezak geeft aan dat hij deze week een gesprek heeft met Newae, het bedrijf
die dit proces gaat begeleiden. N.a.v. dit gesprek kan hij concreter aangeven hoe de stand
van zaken is. Het project Hockey, het masterplan sportpark Gemert en de kadernota sport
lopen synchroon met het project Molenbroek.
Er is onduidelijkheid over de hoe de verenigingen er nu zelf in zitten. Er zijn verschillende

geluiden. Vooralsnog zijn het dezelfde mensen waar we mee aan tafel zitten. Het is aan de
verenigingen zelf wie ze naar voren schuiven.
CDA
Wij vragen u uitdrukkelijk om als voorzitter van de werkgroep het initiatief te nemen. Naar
ons inziens duurt het allemaal veel te lang.
LR
Kunnen we niet beter de regie terughalen naar de gemeente?
Wethouder Hoppezak geeft hierop aan dat het proces wel volledig doorlopen moet worden
en als het niets wordt dan zij dat zo, maar daar komen we dan met elkaar achter in het
proces. Externe zullen ons in dit proces moeten begeleiden.
5 c Stand van zaken wegencategorisering
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende. Onderwerp in handen stellen van het
college.
CDA
De toelichting was goed, alleen was de toegevoegde waarden niet helemaal duidelijk. Op
onze vragen zijn geen antwoorden gekomen. Het gaat over de scenario waarvoor gekozen
wordt. M.b.t. N616 is ons een verzoek ter oren gekomen vanuit Meijerijstad dat er behoefte
is om opnieuw in gesprek te gaan met ons college.
We spreken ons duidelijk uit voor ‘duurzaam veilig 80’ en vinden wegen met aparte
fietspaden veiliger met 80 km dan fietsen op de weg met 60 km. We zien nog geen plan
voor een lange termijn. Graag zouden wij de planning inzichtelijk hebben met de aan te
pakken wegen en in welke volgorde dit gewenst is.
Lokale Realisten
De presentatie was een interessante aanvulling. Jammer dat een discussie n.a.v. de
presentatie ontbrak.
D66
Zouden graag een overzicht ontvangen m.b.t. veiligheid van de wegen met de ongevallen
en bijna ongevallen hierin opgenomen. Ook aan een planningsoverzicht is behoefte.
PvdA
Sluit zich aan bij het verzoek om in gesprek te gaan over de N616.
De voorzitter geeft aan dat de gemeente Sint Anthonis voor de weg tussen Oploo- De Rips
graag met de wethouder in gesprek wil i.v.m. het terugbrengen van de snelheid van 80 km
naar 60 km.
Wethouder Hoppezak geeft aan dat de bedenkingen vanuit Meijerijstad hem nog niet ter
oren zijn gekomen. Een actiegroep vanuit Erp heeft contact opgenomen met het CDA
Gemert-Bakel. Gelijkwaardigheid van acteren met collega-gemeente is moeilijk te
bespreken omdat wij de enige zijn die de gelijkwaardigheid niet hanteren. Uiteraard is hij
bereidt het gesprek hierover aan te gaan, alleen vraagt hij de collega-gemeente dan om af
te zien van het provinciaal verkeers- en vervoersplan. Dit is tegenstrijdig. De wethouder
brengt graag het financieel plaatje van ‘duurzaam veilig 80’ terug naar de commissie.
D66
Het is onverteerbaar dat Erp vast blijft houden aan 60. Graag het gesprek nogmaals aan
gaan.

Lokale Realisten
Wat is er tot heden besloten? Wanneer gaan we besluiten? Hoe zit het met de procedure?
Op alle fronten is duidelijkheid gewenst.
Wethouder Hoppezak
Wanneer het klaar is voor de raad bepalen jullie. Het kan alleen niet een plan voor 2 jaar
zijn. Het beleid van onze raad is totaal niet conform het vervoers- en beleidsplan. De
verwachting dat de wethouder af kan wijken van het vervoers- en beleidsplan wil hij graag
ontkrachten.
Wellicht kan het helpen om het onderwerp een maand op te schuiven. De uitkomsten van
de bijeenkomst Dr. de Quayweg zijn de volgende commissie wel beschikbaar. Graag kom ik
terug met een volledig beeld.
Toezeggingen
Volgende commissievergadering (22-2) volledige beeld geven om over te kunnen
discussiëren met ongevallen statistiek, input overleg Dr. de Quayweg, financieel plaatje van
‘duurzaam veilig 80’, wat moet er besloten worden en volgens welke procedure.
5 d Economische agenda
Procesconclusie
Informatie was voor de raadscommissie voldoende. Onderwerp in handen stellen van het
college.
Jolanda van Rooy geeft aan dat dit onderwerp te vroeg komt. Aangepaste visie van BMO is
recentelijk ontvangen en moet nog beoordeeld worden. Aan de input van de kennistafel
wordt nadrukkelijk aandacht besteed. We komen op een later moment bij de commissie
terug met meer informatie.

6

Vragen commissieleden niet geagendeerde onderwerpen

CDA
De heer van Loon vraagt zich af of de evenementenborden van Suurland verdwijnen?
Jolanda van Rooy antwoord hierop dat de digitale borden worden uitgebreid, de
plattegrondkasten verdwijnen en dat de oude evenementenborden worden weggehaald.
De heer van Loon geeft aan dat op het digitale bord in Bakel staat: ‘Welkom in Gemert’.
Wellicht kan hier aandacht aan geschonken worden.
Lokale Realisten
De heer van de Heuvel vraagt zich af of de oude evenementenborden geschikt zijn voor
andere doeleinden. Hier zijn gegadigde voor. Jolanda van Rooy geeft aan dat deze borden
erg verouderd en in slechte staat zijn en niet in aanmerkingen komen voor hergebruik.
7 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.09 uur.

Voortgangslijst toezeggingen commissie
Datum Rdscie.
19-10-2016

19-10-2016

19-10-2016

23-11-2016

23-11-2016

11-1-2017

11-1-2017

11-1-2017

11-1-2017

Toezegging
Wethouder komt op korte
termijn (1-3 maanden)
terug op voortgang
glasvezel en informeert de
commissie hierover
Wegencategorisering
wordt gepland voor de
commissievergadering van
11 januari 2017
Procesvoorstel voor
sporthal Molenbroek wordt
zo spoedig mogelijk
voorgelegd aan de
fractievoorzitters
Sporthal Molenbroek op
de agenda van de
commissie 11 januari

Afgedaan ja/nee
20161103 Voortgang Glasvezel wordt voor
de commissie E&S van februari 2017
geagendeerd.

Terugkomen op afspraken
uit het verleden met de
sportverenigingen. Op
welke wijze wordt de cie
hierover geïnformeerd?
Agp 4a Buurtsportcoaches
Meetbaar maken resultaat
(smart) terug laten komen
in een bijlage bij het
raadsvoorstel
Agp 4a Buurtsportcoaches
‘Communicatieve
vaardigheden’ opnemen in
de vacaturetekst
Agp 5a Stavaza Sportnota
Overzicht van oude en
nieuwe afspraken met
sportverenigingen zal
worden verstrekt.

Afgedaan: Mondelingen toelichting staat
geagendeerd voor de commissie op 11
januari 2017 incl. presentatie

5a Wegencategorisering
Volgende vergadering (222) een volledige beeld om
over te kunnen
discussiëren met
ongevallen statistiek, input
overleg Dr. de Quayweg,
financieel plaatje van
‘duurzaam veilig 80’, wat
moet er besloten worden
en volgens welke
procedure.

Afgedaan: Mondelingen toelichting staat
geagendeerd voor de commissie op 11
januari 2017

Afgedaan:
Mondelingen toelichting staat geagendeerd
voor de commissie op 11 januari 2017

Moet 2-2-2017 in de stukken terugkomen

