BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 20-04-2017

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, 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:

W.C. de Wit (met kennisgeving) 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 Van Den Heuvel (LR).
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld ten
opzichte van het agendavoorstel.

3.

Mondelinge vragen van
raadsleden aan het college

Voor gebruik van dit vragenrecht zijn geen
aanmeldingen door de voorzitter via de griffier
ontvangen.

4.

Vaststellen besluitenlijst van de
gemeenteraadsvergadering van
16 en 20 maart 2017

De raad stelt de besluitenlijst van de
raadsvergadering op 16/20 maart 2017 vast.

5.

Ingekomen stukken

5a.

Mededelingen

Geen.

5b.

Postlijst

5c.

Lijst met toezeggingen

De raad heeft geen opmerkingen, zodat de
afdoeningsadviezen postlijst opgevolgd kunnen
worden. De toezeggingenlijst geeft evenmin
aanleiding tot het maken van opmerkingen.
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6.

HAMERSTUKKEN

7.

1ste financiële rapportage 2017

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform de door het college
voorgelegde rapportage en daaraan verbonden
begrotingswijziging.

8.

Reactie raad aan GS vanwege
horizontaal toezicht en
goedkeuring begroting

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

9.

BP stedelijke gebieden, okt
2016 Pandelaar 4 Gemert

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

10.

BESPREEKSTUKKEN

11.

Beleidsplan Gebouwen

De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemming unaniem conform het voorstel van het
college tot vaststellen van het beleidsplan
gebouwen. De raadsfractie Lokale Realisten
dringt er, n.a.v. uitgangspunt 9 in het plan, op aan
dat het college voor het zomerreces rapporteert
over nog niet uitgevoerde harmonisaties. De
raadsfractie Dorpspartij geeft aan het pertinent
oneens te zijn met de optie tot privatiseren zoals
besproken in uitgangspunt 2. D66 roept op te
reserveren voor wat D66 ziet als achterstallig
onderhoud. De raadsfractie CDA vraagt aandacht
voor het streven in 2030 energieneutraal te zijn.
Namens het college zegt wethouder De Ruijter
toe dat harmonisatie betrokken wordt bij evaluatie
subsidiebeleid.

12.

Krediet uitwerken dorpsvisie
Bakel

De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemming, na een schorsing van 5 minuten op
verzoek van het lid Van Den Heuvel, unaniem
conform het voorstel van het college tot
vaststellen van het krediet ten behoeve van
uitwerken dorpsvisie Bakel.
De fractie PvdA geeft een amendement (nr.1) in
bespreking. Na bespreking wordt dit amendement
door de PvdA niet in stemming gebracht, c.q.
ingetrokken.
Namens het college zegt wethouder De Ruijter
toe dat na de eerste fase zorgvuldig wordt
beoordeeld in hoeverre aan de verwachtingen en
afspraken is tegemoetgekomen. De raad ontvangt
van deze tussenevaluatie via de raadscommissie
terugkoppeling.

13.

Vaststellen
wijzigingsverordening leges
glasvezel

De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemming unaniem conform het voorstel van het
college.
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14.

BP Gemert-Bakel Buitengebied,
herziening januari 2017

De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemmingen conform het voorstel van het college
tot vaststellen van de herziening van het
bestemmingsplan.
De fractie D66 (1 zetel) wordt geacht te hebben
tegengestemd m.b.t. de plannen Paradijs 49,
Boekelseweg 14, Kruisberglaan 17.
De fractie Lokale Realisten (5 zetels) wordt
geacht te hebben tegengestemd m.b.t. het plan
Paradijs.

15.

Sluiting

De voorzitter sluit om 21.35 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 1 juni 2017.

de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

Ing. M.S. van Veen
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