BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 02-02-2017
Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:
CDA:

drs. M.S. van Veen
P.G.J.M. van Boxtel

D66:
OPA:
PvdA:

20/21
H.A.M. van Hout, S. Janszen, T.J.J. van den Elsen, W.
Meulenmeesters, W.C. de Wit, I. van Dijk, A.T.W. Relou, H.G.
Verkampen, , W.C. de Wit, J.H.H.M. Smits-Overbeek
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
F.J.C.. Faeles
P.W.A.J. Mastenbroek

Afwezig:

J.H.L. Vogels (Lokale Realisten)

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.
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 raadslid Steeghs (DP).
Kort wordt door de voorzitter stilgestaan bij de
30.000-ste inwoner, Maud Claassen, van de
gemeente.

3.

Vragen raadsleden

Het raadslid Vogels maakt gebruik van het
mondeling vragenrecht. Op zijn vraag omtrent
vastgoed ontvangt hij voldoende antwoord van
het college. Naar aanleiding van zijn vraag over
VAB beleid zegt het college, met
verontschuldiging voor de late actie, toe dat bij de
BenW informatiebijeenkomst op 23 februari de
uitkomsten worden betrokken van nulmeting. De
heer Vogels legt tevens een relatie met komende
raadsbehandeling van het handhavingsuitvoeringsplan.
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.
De raad stelt de besluitenlijst van de
raadsvergadering op 29-11-2016 en 15-12-2016
vast en neemt kennis van de notulen van de
raadsvergadering op 29-11-2016 en 30-11-2016.

4.

Vaststellen besluitenlijst en
kennisnemen notulen

5.

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

6.

HAMERSTUKKEN

7.

Vaststellen
wijzigingsverordening OZB
2017

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

8.

Vaststellen BP Gemert-Bakel
Stedelijke gebieden, oktober
2016

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

9.

BESPREEKSTUKKEN

10.

Buurtsportcoaches

De raad besluit na beraadslaging conform het
voorstel van burgemeester en wethouders met 19
stemmen voor en 1 stem tegen (raadslid Giebels /
D66).
De door het raadslid Van Oort ingebrachte motie
wordt ingetrokken en niet in stemming gebracht.
Wel wordt de motie en de strekking daarvan
aangedragen voor behandeling door de
raadscommissie Economie en Sport in haar
eerstvolgende vergadering. Onderwerp is een
mogelijke vrijval van formatiecapaciteit en de (her)
inzet daarvan.

11.

Sluiting

De voorzitter sluit de openbare vergadering om
21.15 uur met een moment van stilte. Aansluitend
behandelt de raad in vergadering met gesloten
deuren de notulen van de besloten
raadsvergadering d.d. 10 november 2016.

De raad heeft geen opmerkingen, zodat de
afdoeningsadviezen postlijst opgevolgd kunnen
worden. De toezeggingenlijst geeft evenmin
aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 16 maart 2017.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,
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