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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 20.00 uur de vergadering.
Het bepalen van de spreekvolgorde ondergaat
een kleine wijziging. Bij loting wordt bepaald wie
als eerste spreekt, c.q. bij wie stemming aanvangt
in geval van stemming, bij het eerste
bespreekstuk op de agenda. Bij het tweede
bespreekstuk op de agenda start de
spreekvolgorde bij de fractie naast de fractie die
bij het eerste onderwerp als eerste sprak.
Enzovoort. Start spreekvolgorde draait met de
klok mee. Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde
start bij het raadslid Faeles.

3.

Vragen raadsleden

De raadsleden Verkampen en Van Den Elsen
maken gebruik van het vragenrecht. De heer
Verkampen geeft aan vragen te hebben met
betrekking tot ouderenhuisvesting. Het onderwerp
ouderenhuisvesting wordt geagendeerd voor
bespreking in de raadscommissie SD&V.
De heer Van Den Elsen herinnert aan
toezeggingen gedaan op het gebied van
verkeerstechnisch onderzoek in samenhang met
verkeersveiligheid weg Doonheide, en Scheiweg.
Wethouder Hoppezak antwoordt namens het
college dat een en ander met bestaande
middelen tot oplossing wordt gebracht.
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4.

Vaststellen besluitenlijst en
kennisnemen notulen

De raad stelt de besluitenlijst van de
raadsvergadering d.d. 10 november ongewijzigd
vast en neemt zonder opmerkingen kennis van de
notulen van die vergadering.

5.

Ingekomen stukken
a.Mededelingen
b.Postlijst
c.Lijst toezeggingen

De heer Giebels vraagt extra aandacht voor een
viertal brieven op de postlijst. Deze brieven
handelen over Q-koorts. Hij wenst, gesteund door
de heer A. Vogels, vooraf kennis te nemen van de
reactiebrief die door het college zal worden
uitgedaan richting mevrouw Verbakel. Een
meerderheid van de raad stemt in met vooraf aan
de fractievoorzitters kenbaar maken van het
antwoord.
De heer Coopmans meldt op door hem eerder
gestelde aanvullende vragen inzake Marcogas
nog geen reactie te hebben ontvangen, terwijl hij
de reactie nog voor deze raadsvergadering had
gewenst. Bedoelde vragen zijn op de griffie, maar
bij het college nog onbekend.

6.

HAMERSTUKKEN

7.

Verlengen gemeentelijk
watertakenplan en vaststellen
watertakenplan 2017 – 2018

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform het voorstel van het college.

8.

Toestemming verlengen GR
regionaal Kompas

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform het voorstel van het college.

9.

BESPREEKSTUKKEN

10.

Wensen en bedenkingen raad
mbt Jeugd – en Jongerenwerk
Gemert-Bakel 2017

De raad neemt na beraadslagingen het door
raadslid Bankers ingebrachte amendement met
alle 19 stemmen voor over, inhoudende:
Het door burgemeester en wethouders
voorgestelde besluit te wijzigen met uitzondering
van beslispunt 2. zodat het besluit komt te luiden
als volgt:
1.besluit de in het rapport ‘Duurzaam
jongerenwerk in Gemert-Bakel’ neergelegde visie
en aanbevelingen als richtinggevend kader vast
te stellen voor het jeugd- en jongerenwerk;
2.spreekt de wens uit dat professionele
ondersteuning van De Bunker per 1 januari 2017
organisatorisch en financieel wordt losgekoppeld
van De Bunker en met LEVgroep afspraken
worden gemaakt over de aansturing,
tewerkstelling en financiering van de huidige
beroepskracht;
3.spreekt de wens uit dat conform de aanbeveling
in het rapport ‘Duurzaam jongerenwerk in
Gemert-Bakel’ voor professioneel jeugd- en
jongerenwerk 2,6 fte wordt vrijgemaakt;
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4.spreekt de wens uit dat vanwege beslispunt 3.
het bedrag ten laste van het budget jeugdhulp uit
het begrotingsprogramma sociaal domein
dienovereenkomstig wordt aangepast;
5.spreekt de wens uit dat de subsidie
vrijwilligersorganisaties aan jongerencentrum De
Bunker en OJC Fuse in 2017 wordt gecontinueerd
en dat voortzetting over 2018 plaats vindt nadat
een plan en de actuele resultaten zijn overgelegd;
6.spreekt de wens uit dat een door de betrokken
organisaties gedragen implementatieplan, incl.
resultaten, uiterlijk 1 februari 2017 ter accordering
wordt voorgelegd aan het college, nadat de raad
over dit implementatieplan is geïnformeerd;
7.spreekt de wens uit dat in de vergadering van
de raadscommissie SD&V op 14 september 2017
de commissie met het college overlegt over het
rapport met de verdere uitwerking van de nog niet
uitgewerkte aanbevelingen.
De raad overweegt daarbij dat de raad wordt
voorgesteld zijn wensen en bedenkingen uit te
spreken over enerzijds de visie als richtinggevend
kader over op pedagogisch jeugd- en
jongerenwerk, en over anderzijds de wijze waarop
deze visie en dit kader tot uitvoering gebracht
worden over de jaren 2017 en 2018. De raad
wenst daarbij over visie en richtinggevende
kaders een vaststellend besluit te nemen en over
de daaraan te verbinden uitvoering zijn wensen
en bedenkingen uit te uitspreken.
11.

Heroverweging raadsbesluit
mbt huishoudelijke Hulp
Toeslag

Na beraadslaging zonder stemming stemt de raad
unaniem in met herziening van zijn op 6 oktober
genomen besluit, conform het voorstel van
burgemeester en wethouders.

12.

Benoemen commissielid

De raad besluit bij acclamatie mevrouw Anne van
den Nieuwelaar op voordracht raadsfractie Lokale
Realisten te benoemen tot raadscommissielid.

13.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur
met een moment van stilte.

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

de voorzitter,
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