BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 16-03-2017
(op 20-03-2017 voortgezet)
Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:
CDA:

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

D66:
OPA:
PvdA:

21/21 en na de schorsing 19/21
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, J.H.L. Vogels, en na toelating C.J.C. Maas
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:

(bij hervatting op 20 maart) W.C. de Wit en I. van Dijk, beide CDA

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.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij
raadslid A. Vogels (LR).
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld ten
opzichte van het agendavoorstel. Agendapunt 20,
BP buitengebied deelplan Hilakker, wordt
behandeld als laatste bespreekpunt, ergo na
agendapunt 23.

3.

Benoemen en beëdigen
wethouder

De voorzitter meldt dat vanwege het door
wethouder Hoppezak genomen ontslag de heer
Bankers, nu raadslid, zich heeft gekandideerd. Hij
stelt vast dat zich geen andere kandidaten
hebben gemeld.
De ad-hoc commissie uit de raad belast met het
onderzoek van de geloofsbrief kandidaat
wethouder rapporteert dat geen belemmeringen
zijn gevonden. De burgemeester meldt dat deze
evenmin zijn gevolgd uit het gesprek inzake
bestuurlijke integriteit. De raad gaat over tot
stemming via stembriefjes over de benoeming
wethouder.
De ad-hoc commissie geloofsbrief is tevens
commissie van stemopneming nadat aan de
commissie de griffier is toegevoegd. Door de raad
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zijn 20 stemmen uitgebracht. Het betreft 20
geldige stemmen, waarvan 17 voor en 3 tegen
benoemen van de heer Bankers tot wethouder.
De heer Bankers is benoemd tot wethouder.
De voorzitter neemt aansluitend de heer Bankers
de belofte af.
4.

5.

Toelaten en beëdigen raadslid
in tussentijdse vacature

De ad-hoc commissie uit de raad belast met het
onderzoek naar de geloofsbrief van het raadslid
Maas vanwege de tussentijdse vacature Bankers
in de raad, rapporteert dat zij geen
belemmeringen heeft geconstateerd aangaande
uitoefening van het raadslidmaatschap door
mevrouw Maas.
De voorzitter neemt aansluitend mevrouw Maas
de eed af.

SCHORSING

De voorzitter schorst de vergadering voor enkele
minuten zodat wethouder Bankers en raadslid
Maas gefeliciteerd kunnen worden.

Vragenrecht raadsleden

Het raadslid A. Vogels maakt gebruik van het
mondeling vragenrecht. Op zijn vraag over
handhaving Venraysedijk ontvangt hij antwoord
van burgemeester Van Veen. Naar aanleiding van
de vraag zegt de burgemeester toe dat het
college de raad een inventarisatie en stand van
zaken handhaving 2016 aanbiedt. Deze kan de
raadscommissie AZFenV behandelen in haar
vergadering d.d. 29 maart, waarbij ook de casus
Venraysedijk.
Het raadslid Relou vraagt de aandacht van het
college voor handhaven van een zeker
voorzieningenniveau in bepaalde delen van de
gemeente in casu het verdwijnen van
brievenbussen in verband met herschikking. Het
college geeft aan hiervoor aandacht te hebben en
te beïnvloeden dat een brievenbus doorgaans
binnen 1000 meter staat.
Het raadslid Van Den Heuvel informeert bij het
college naar met name de afstemming met het
college van de gemeente Boekel vanwege de
bouw van een grote stal aan de Langstraat. Het
grensgebied van beide gemeenten. Het college
meldt dat de betrokken portefeuillehouders
bilateraal overleggen. Het college zegt toe dat de
raad de uitkomsten van dat bilateraal overleg
teruggekoppeld krijgt.

6.

Vaststellen besluitenlijst en
kennisnemen notulen

De raad stelt de besluitenlijst van de
raadsvergadering op 02-02-2017 vast en neemt
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kennis van de notulen van de raadsvergadering
op 15-12-2016.
7.

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

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

8.

HAMERSTUKKEN

9.

Zienswijze Kadernota 2018
VRBZO

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform de door het college
voorgelegde zienswijze.

10.

Kaders verbonden partijen

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

11.

Wijzigen bebouwde komgrens
Elsendorp

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

12.

Vaststellen BP buitengebied,
juli 2016, locatie Burg. vd
Wildenberglaan ong.

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

13.

Verordening adviesraad/
cliëntenparticipatie

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform het voorstel van het college tot
vaststellen van de verordening.

14.

Plan van aanpak BUIG

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

15.

Ontslag verlenen aan
commissielid K.H.P. van den
Crommenacker- Wilbers en
commissielid J.J.P. van den
Crommenacker

De raad verleent het ontslag zoals gevraagd door
de respectieve commissieleden en de raadsfractie
OPA – Gemert-Bakel.

16.

Benoemen commissielid J.H.M.
van Eenbergen (OPA) en
commissielid mevrouw M.
Verkuylen (DP)

De raad benoemt de heer Van Eenbergen en
mevrouw Verkuylen tot raadscommissielid.

17.

BESPREEKSTUKKEN

18.

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017

Het raadslid Van Den Heuvel legt de raad een
voorstel voor tot wijziging van het voorgestelde
besluit (amendement nr.1). De raad aanvaardt het
amendement dat oproept tot een quick scan met
de stemmen voor van Lokale Realisten (5) CDA
(9) D66 (1) en OPA (1) en de stemmen tegen van
Dorpspartij (4) en PvdA (1).
Na beraadslaging en met inbegrip van
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amendement nr. 1 stemt de raad unaniem in (21
stemmen voor) met het voorstel van
burgemeester en wethouders.
De door het raadslid Janszen ingebrachte motie
die oproept om bij de uitvoering van het
handhavingsuitvoeringsplan de aandacht voor
hondenpoepbestrijding te intensiveren wordt
aangenomen met 16 stemmen voor (CDA, LR,
D66 en OPA) en 5 stemmen tegen (DP en PvdA).
19.

Wegencategoriseringsplan (incl.
procesaanpak Dr. de Quayweg)

Het raadslid Meulenmeesters legt de raad
een voorstel voor tot wijziging van het
voorgestelde besluit (amendement nr.2). Dit
amendement krijgt raadsbreed ondersteuning
en wordt met 21 stemmen voor aangenomen.
De raad besluit daarmee als volgt:
1. Kennis te nemen van de rapportage:
advies Dr. de Quayweg 60km/u;
2. Het Categoriseringsplan wegennet vast te
stellen als aangegeven vanaf punt 4.
hierna, met uitzondering van de Dr. de
Quayweg;
3. Voor de Dr. de Quayweg te kiezen voor
het huidige profiel met een eenzijdig
fietspad dat voldoende breed is voor 2richtingen en een snelheidsregiem van
80km/u;
4. het wegennet NIET in te richten conform
de normen van Duurzaam Veilig;
5. Huidige inrichting (80 km per uur) op de
volgende wegen te handhaven:
a. Route 1 Oploo - De Rips Milheeze –
Deurne (Oploseweg, Kruisberglaan,
Stippelberg, Kaak, Weijer en
Hoevensebaan)
b. Route 2 De Mortel-Bakel–Deurne
(Bakelseweg, Kivitsbraak, Neerstraat en
Oldert)
c. Route 3 Gemert-Erp (Pandelaar en
Koksedijk)
d. Route 5 West-Om (West-Om)
e. Route 6 De Mortel – N277 (Lochterweg
en Dr. de Quayweg)
f. Route 7 Bakel – Aarle Rixtel (AarleRixtelseweg en Heikantseweg)
g. Route 9 Milheeze N277 (Peeldijk en de
Landmeter van Beurdenweg)
h. Route Gemert-Erp (Gemert – Erp N616)
i. Route 8 Bakel – Milheeze (Roessel en
Hoberg)
De volgende weg af te waarderen (naar 60 km
per uur):
j. Route 4 Gemert-Handel 5 West-Om
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(Handelseweg)
6. Het categoriseringsplan wegennet vast te
stellen voor een periode van 5 jaar.
21.

Vaststellen BP Reijseweg 35,
de Mortel en afwijken geurnorm

De raad besluit na beraadslaging en na stemming
de gevraagde wijziging van het bestemmingsplan
af te wijzen. Bijgevolg is een besluit over afwijken
van de geurnorm niet meer opportuun.
De raad acht met name onvoldoende gemotiveerd
dat de gezochte innovatie alleen via uitbreiding
van het bouwblok bereikt zou kunnen worden.
Voor afwijzen stemmen Lokale Realisten (5)
Dorpspartij (4) D66 (1) en OPA (1).
De raadsfracties CDA (9) en PvdA (1) stemmen
voor het voorstel van het college tot vaststellen
van het bestemmingsplan en afwijken van de
geurnorm.

22.

Vaststellen BP Beeksedijk 10,
Gemert

De raad besluit na beraadslaging unaniem in te
stemmen met het gewijzigde voorstel van het
college. Ten opzichte van het oorspronkelijk
voorgestelde besluit stelt het college voor geen in
te stemmen met bestemmingsplan ‘Beeksedijk 10’
met uitzondering van het verwerken van externe
champost.

SCHORSING

Vanwege het gevorderde tijdstip en het ontbreken
van uitzicht op afronden van de vergadering nog
voor 23.30 uur schorst de voorzitter de
vergadering om 2311 uur. De vergadering wordt
hervat maandag 20 maart, om 20.00 uur. De
voorzitter meldt bij heropenen van de vergadering
dat de radasleden Van Dijk en De Wit afwezig
zijn. Het raadslid De Wit heeft een operatie
ondergaan en deze is voorspoedig verlopen.

Financiële bijdrage
Commanderij College t.b.v.
interne verbouwing

Het raadslid Van Den Elsen legt de raad een
voorstel voor tot wijziging van het
voorgestelde besluit (amendement nr.3). Dit
amendement krijgt van 12 leden
ondersteuning en wordt aangenomen. Voor
stemmen CDA (7), de Lokale Realisten
raadsleden Maas, Methorst – Van Kessel,
Van Den Heuvel (3 : LR) D66 (1) en OPA (1)
Tegen stemmen 7 leden. De Lokale Realisten
raadsleden A.Vogels en J.Vogels (2 : LR) de
raadsfractie Dorpspartij (4) en de PvdA (1).
De raad besluit daarmee de hoogte van de
financiële bijdrage hoger vast te stellen dan
voorgesteld, namelijk op € 91.250 in plaats
van € 60.000.

23.
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20.

Vaststellen BP Gemert-Bakel
Buitengebied herz. juli 2016,
plan Hilakker 1,10 en 10a

De raad besluit na beraadslaging unaniem met 19
stemmen conform het voorstel van burgemeester
en wethouders tot vaststellen van het
bestemmingsplan.

24.

Sluiting

De voorzitter sluit om 20.55 uur de vergadering
met een moment van stilte.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 20 april 2017.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,
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