BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 29-11-2016
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, I. van Dijk, S. Janszen, H.G. Verkampen, , W.C. de Wit, J.H.H.M.
Smits-Overbeek
J.H.L. Vogels, W.P.M. van den Heuvel, A.M.J.J.T. Methorst – van
Kessel, M.P. Bankers, A.W.J. Vogels,
mr. W.C.P. Steeghs, A.M. Coopmans, A.L. van Oort MSc, H.L.M. van
Eck
dr. H.M.T.M. Giebels
-P.W.A.J. Mastenbroek

Afwezig:

A.T.W. Relou (CDA), F.J.C.. Faeles (OPA)

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 16.00 uur de vergadering.
De spreekvolgorde bij het behandelen van de
begrotingsvoorstellen c.a. ligt vast en start bij de
grootste raadsfractie (CDA). De voorzitter stelt
voor deze volgorde tevens te hanteren voor
overige raadsvoorstellen deze avond op de
agenda. De raad stemt daarmee in meerderheid
in.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld ten
opzichte van het agendavoorstel, met dien
verstande dat de beraadslaging over de
begrotingsvoorstellen en daaraan verwante
voorstellen gezamenlijk plaatsvindt

3.

Vragen raadsleden

Geen van de raadsleden maakt gebruik van het
vragenrecht.

BESPREEKSTUKKEN
4.

Programmabegroting 2017 en
meerjarenraming 2018-2020
A. Amendementen en
begrotingsvoorstel
B. Moties
C. Vaststellen verordening
onroerende zaak belasting

In de eerste termijn spreekt mevrouw Van Dijk
(CDA) algemene beschouwingen uit m.b.t de
begrotingsvoorstellen en dient daarbij een tweetal
amendementen in, namelijk amendement nr. 1
Groen en amendement nr. 2 Talentontwikkeling.
Daarnaast dient zij een zevental moties in,
namelijk:
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2017
D. Vaststellen verordening
rioolheffing 2017
E. Vaststellen leges
verordening
E.1. Legesverordening 2017
incl. tarieventabel 2017 en
ROEB lijst 2017
E.2. Afvalstoffenheffing en
reinigingsrecht 2017.
E.3. Toeristenbelasting 2017
E.4. Hondenbelasting 2017.
F. Vaststellen nota grondprijzen
2017
G. 2e actualisatie
bouwgrondexploitatie
H. 4e financiële rapportage
2016.

Motie nr.1 Dialoog zorgvuldige veehouderij
Motie nr.2 Verankeren volksgezondheidstoets
Motie nr.3 Ondersteunen initiatieven burgers
Motie nr.4 Intensieve veehouderij De Rips
Motie nr.5 Kasteeltuin
Motie nr.15 Mantelzorg en respijtzorg
Motie nr.16 Werkbudget wijkteams
De heer Bankers en de heer Vogels (A)
bespreken namens Lokale Realisten in eerste
termijn de algemene beschouwingen en dienen
daarbij de volgende moties in:
Motie nr.7 SMART
Motie nr.8 Visvijver Dribbelei
Motie nr.9 Participatiewet
Mevrouw Steeghs verwoordt namens de
raadsfractie Dorpspartij de algemene
beschouwing aangaande de
begrotingsvoorstellen. Daarbij brengt zij in:
Motie nr.6 Gemert-Bakel in het groen
De heer Giebels verbindt aan de algemene
beschouwingen namens D66 een amendement
en daarnaast een vijftal moties. De moties worden
ingediend mede namens de raadsfractie PvdA.
Amendement nr. 3 Trots op agro
Motie nr.10 Communicatie
Motie nr.11 Bijzondere bijstand
Motie nr.12 Help starters de markt op
Motie nr.13 Schulden van jongeren
Motie nr.14 Gezondheid lokaal beleid
De heer Mastenbroek geeft vervolgens de
algemene beschouwingen namens de
raadsfractie PvdA.
De voorzitter schorst de vergadering om 17.10
uur ten behoeve van de voorbereiding van een
eerste reactie van het college. De voorzitter
hervat de vergadering om 17.25 uur.
Het college reageert op hoofdlijn op de algemene
beschouwingen en geeft m.b.t. de ingediende
amendementen en moties het volgende aan:
Amendement 1. Groen : omwille van
duurzaamheid een 50% legesreductie mogelijk
maken, is sympathiek tegelijkertijd technisch /
formeel onmogelijk.
Amendement 2. Talentontwikkeling : het college
ontraadt alloceren van budget voor extra
personeel t.b.v. talentontwikkeling.
Amendement 3. Trots op agro : het college
ontraadt om in het kader van trots op agro en de
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ter zake te voeren dialoog de daarbij mogelijk te
betrekken groepen op voorhand (uitputtend) te
benoemen.
Motie 1. Dialoog zorgvuldige veehouderij. Het
college ondersteunt deze motie en zegt toe de
dialoog tussen agrariërs en burgers te
bevorderen, mits de motie beperkt blijft tot het
doen van een uitspraak over de kern en de
uitvoering open c.q. aan het college laat.
Motie 2. Verankeren volksgezondheidstoets. Het
college zegt toe de intentie over te nemen van
waartoe de motie verankering toetsing
volksgezondheid in vergunningsaanvraag
veehouderijen oproept.
Motie 3. Ondersteunen burgerinitiatieven. Over
ondersteuning initiatieven gemeenschap Handel
en Stem van Bakel ervaart het college als
ondersteuning van zijn actuele beleid.
Motie 4. Motie intensieve veehouderij De Rips
(Jodenpeeldreef 5) wordt door het college
voorzien van informatie over de actuele stand van
zaken.
Motie 5. openstelling kasteeltuin, ervaart het
college als ondersteuning van hetgeen waar het
college mee bezig is, namelijk verbinden van
partijen, VVV erbij betrekken, oproep aan
Congregatie doen. Het college zegt toe de raad
hierover adequaat terugkoppeling te geven.
Motie 6. Motie Gemert-Bakel in het groen: Om per
plan naast de overweging vanuit financieel
perspectief ook altijd het groene karakter van
onze kernen te betrekken, wordt door het college
ontraden. Een beoordeling in deze geest per plan
acht het college wel haalbaar.
Motie 7. Het college zegt toe de intentie van de
motie SMART over te nemen. Het is niet meer
haalbaar om in het kader van deze
programmabegroting nog aanvullende
kengetallen te hanteren / ontwikkelen.
Motie 8. Visvijver Dribbelei wordt door het college
ontraden, want is niet betaalbaar. Het college is
bereid gesprekken te voeren.
Motie 9. over uitbetaaldatum bijstand /
participatiewet wordt door het college ontraden.
Wel geeft hij aan te kijken naar een knip voor
parttimers, casemanagers knelsituaties te laten
oplossen, en is er een potje voor noodgevallen.
Motie 10. communicatie : wordt door het college
ontraden. Het college ziet geen noodzaak voor
onderzoek.
Ten aanzien van Motie 11. mbt bijzondere
bijstand zegt het college toe uit te voeren waartoe
de motie oproept.
Motie 12. help starters de markt op: sluit aan bij
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waarmee het college al mee bezig is. College
neemt daarbij de intentie van de motie over en zal
starters meer bewust maken.
Motie 13. jongeren en schulden. Het college zegt
toe hierop, indien mogelijk met voorstellen, terug
te komen bij de raad(scommissie).
Motie 14. gezondheid en lokaal beleid. Het
college ondersteunt de motie.
Motie 15. Mantelzorg en respijtzorg. Het college
zegt toe de motie uit te voeren, c.q. neemt
waartoe de motie oproept over.
Motie 16. werkbudget wijkteams en werkgroepen
zorg. Het college ziet dit als ondersteuning van
zijn beleid en zegt toe na evaluatie dat beleid
voort te zetten.
Na schorsing hervat de voorzitter de vergadering
voor een tweede termijn vanuit de raad. Daarbij
wordt een aantal aanpassingen gedaan in
amendementen en moties en geven de indieners
aan of, gegeven de reactie van het college, de
respectieve amendementen en moties in
stemming worden gebracht. De raad stemt over
de amendementen, de begrotingsvoorstellen en
de moties. Als volgt:
Amendement 1. Niet in stemming gebracht.
Amendement 2. Talentontwikkeling. Aangepast
inhoudende € 112.000 tbv flexibel budget.
Aanvaard met de stemmen voor van CDA (8) en
van Lokale Realisten (5). Tegen stemmen
Dorpspartij (4) D66 (1) en PvdA (1).
Amendement 3. Trots op Agro. Aangepast. Tekst
na “inspirators” vervalt. Aanvaard met de
stemmen voor van CDA (8) Lokale Realisten (5)
en D66 (1). Tegen stemmen Dorpspartij (4) en
PvdA (1) .
De raad stelt hierna unaniem de
programmabegroting 2017 en de
meerjarenraming 2018 – 2020 vast.
De raad stelt unaniem de verordening onroerend
zaakbelasting 2017 vast.
De raad stelt unaniem de verordening rioolheffing
2017 vast.
De raad stelt unaniem de legesverordening 2017
vast inclusief tarieventabel 2017, ROEB lijst 2017,
afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2017,
toeristenbelasting 2017, en handenbelasting
2017.
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De raad stelt de nota grondprijzen vast
overeenkomstig het voorstel van het college. De
fractie PvdA (1 stem) en D66 (1 stem) worden
geacht te hebben tegengestemd.
De raad stelt unaniem de 2e actualisatie
bouwgrondexploitatie vast.
De raad stelt unaniem de 4e financiële rapportage
2016 vast.
Motie nr. 1. Dialoog zorgvuldige veehouderij.
Unaniem aangenomen (aangepast).
Motie nr. 2. Verankering toets volksgezondheid.
Unaniem aangenomen.
Motie nr. 3. Ondersteunen burger initiatieven.
Toegezegd / overgenomen door college.
Motie nr. 4. Intensieve veehouderij De Rips.
Aangenomen met 18 stemmen voor door de raad.
De PvdA (1) stemt tegen.
Motie nr. 5. Openstellen kasteeltuin. Unaniem
aangenomen.
Motie nr. 6. Gemert-Bakel in het groen. In
aangepaste vorm aangenomen met 18 stemmen
voor en de stem van PvdA (1) tegen.
Motie nr. 7. SMART. Unaniem aangenomen.
Motie nr.8. Visvijver Dribbelei. Niet in stemming
gebracht.
Motie nr 9. Uitbetaaldata Participatiewet. De motie
is aangenomen met de stemmen voor van CDA
(8) Lokale Realisten (5) n D66 (1) . Tegen
stemmen Dorpspartij (4) en PvdA (1).
Motie nr. 10. Communicatie. Niet in stemming
gebracht.
Motie nr. 11. Bijzondere bijstand. Unaniem
aangenomen.
Motie nr. 12. Help starters, nr. 13. schulden
jongeren, en nr. 14. gezondheid lokaal beleid,
worden niet in stemming gebracht.
Motie nr. 15 mantelzorg en respijtzorg. Unaniem
aanvaard, met mbt bullit 2 de stemverklaring van
de Dorpspartij (4) dat zij voor stemt mits er
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concrete vraag is.
Motie nr. 16. werkbudget wijkteams. Unaniem
aanvaard.
Motie nr. 17. Was voor aanpassing amendement
nr. 1. Groen. Na aanpassing als motie unaniem
aanvaard.
De voorzitter schorst de vergadering voor vijf
minuten ten behoeve van een traktatie. De
vergadering wordt hervat met behandeling van
het initiatief raadsvoorstel geluid reducerende
voorzieningen.
5.

Geluid reducerende
voorzieningen Oost-Om en
Zuid-Om

Na beraadslagingen en zonder stemmingen
neemt de raad unaniem het voorstel vanuit de
gemeenteraad aan.

6.

Procesnota dorpsvisie Bakel

Na beraadslagingen en zonder stemmingen
neemt de raad unaniem het voorstel van het
college aan.

7.

Afscheid burgemeester Van
Diessen

Vanwege het afscheid van burgemeester Van
Diessen spreken plaatsvervangend
raadsvoorzitter de heer Verkampen, en
wethouder en loco-burgemeester mevrouw Van
Extel-Van Katwijk vanuit de raad respectievelij het
college dank uit aan de heer Van Diessen. De
heer Van Diessen spreekt zijn dank en woorden
van waardering uit aan het adres van de
gemeente Gemert-Bakel.

8.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering met een
moment van stilte.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 2 februari 2017.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening
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