BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 13-7-2017
Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:
CDA:

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

D66:
OPA:
PvdA:

19/21
H.A.M. van Hout, S. Janszen, T.J.J. van den Elsen, W.
Meulenmeesters, W.C. de Wit, I. van Dijk, 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, J.H.L.
Vogels, 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:

A.T.W. Relou (CDA), A.W.J. Vogels (LR)

Mede aanwezig:

wethouders J.M.A. Bevers, M.P. Bankers, 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 voorzitter feliciteert namens de raad het gezin
van raadslid Van Oort met de geboorte van Julia.
De spreekvolgorde wordt door het reglement van
orde bepaald m.b.t. onderwerpen die de
begrotingsnota raken. De spreekvolgorde start bij
de raadsfractie CDA, waarna het woord wordt
verleend aan de dan grootste raadsfractie.

3.

Mondelinge vragen van
raadsleden aan het college

Voor gebruik van dit vragenrecht heeft het
raadslid Van Hout (CDA) zich gemeld. Hij
bevraagt het college over maatregelen t.a.v. wilde
zwijnen. Burgemeester Van Veen beantwoordt de
vragen naar genoegen en geeft daarbij aan dat
onze gemeente een vlotte uitvoering van het
beleid van de provincie bevordert en zal
bevorderen.
Het raadslid Methorst-Van Kessel (LR) stelt
vragen over de winsten in de particuliere zorg.
Haar vragen worden voldoende beantwoord door
wethouder Bevers. Hij zegt daarbij toe dat budgeten volume-overschrijdingen nog verder worden
uitgezocht in regionaal verband en aan de
raad(scommissie) worden gemeld.
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Het raadslid Giebels (D66) bevraagt het college
naar aanleiding van de jongste provinciale
verordening ruimte, het moratorium en de steun
aan veehouders. Wethouder Van Extel-Van
Katwijk antwoordt dat het beleid van de provincie
rechtstreekse werking heeft en dat het college
onmiddellijk is gestart met iedere situatie en elke
aanvraag op de eigen merites te beoordelen.
Voor geitenhouderijen is ook in Gemert-Bakel een
bouwstop.
De heer Mastenbroek informeert naar de
voortgang rond de geluidwerende maatregelen
Zuid-Om en Oost-Om. Het antwoord van
wethouder Bankers geeft vraagsteller aanleiding
om het indienen van een motie later deze
vergadering te overwegen.
4.

Vaststellen besluitenlijst van de
gemeenteraadsvergadering van
20 april 2017

De raad stelt de besluitenlijst van de
raadsvergadering op 1 juni 2017 vast conform het
concept.

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.

6.

HAMERSTUKKEN

7.

Duurzaam meerjarig
onderhoudsplan gebouwen
2018

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

8.

Vaststellen bestemmingsplan
De Leijgraaf, De Mortel

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

9.

Toets volksgezondheid bij
procedures voor veehouderijen

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

10.

Splitsen woonboerderij
Boekelseweg 28-10 Handel

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform de door het college
voorgestelde boerderijsplitsing.

11.

Vaststellen bestemmingsplan
partiële herziening Stedelijke
gebieden april 2017

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform de door het college
voorgestelde partiële herziening.

12.

BESPREEKSTUKKEN
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13.

Jaarrekening 2016

De raad besluit na beraadslaging unaniem
conform het voorstel tot vaststellen van de
jaarrekening 2016.
.
De raad besluit na beraadslaging unaniem
conform het voorstel van het college.

14.

Bouwgrondexploitatie

15.

Nota activering, waardering en
afschrijving 2018

De raad besluit zonder beraadslaging unaniem
conform het voorstel van het college tot
vaststellen van de nota activering 2018.

16.

Financiële verordening

De raad besluit zonder beraadslaging conform het
voorstel van het college unaniem tot vaststellen
van de Financiële Verordening.

17.

Vaststellen 2e financiële
rapportage en 3e
begrotingswijziging

De raad aanvaardt na beraadslaging unaniem het
amendement van LR gericht op het direct kunnen
inzetten van het budget tbv kunstgrasvelden.
Aansluitend stelt de raad unaniem de 2e financiële
rapportage en de 3e begrotingswijziging vast.

18.

Begrotingsnota 2018

De raad aanvaardt na beraadslaging geen van de
m.b.t. de begrotingsnota ingediende
amendementen.
Na beraadslaging en stemming wordt de
begrotingsnota 2018 met 19 stemmen voor
(unaniem) vastgesteld.
De raad neemt m.b.t. de vastgestelde
begrotingsnota de volgende moties aan:
Fietspaden c.a.
Motie 1 en Motie 9 ‘verbeteren fietspaden enz.’.
Wordt dit najaar betrokken bij de raad voorleggen
van het wegenbeheersplan en het daarin globaal
ramen van het budget. College signaleert dat het
budget dan mogelijk hoger blijkt dan nu vanuit de
raad gegeven € 100.000. Unaniem aanvaard.
Open Dag Gemeente en Cursus Politiek Actief
De raad roept bij motie het college op een open
dag gemeentelijke organisatie te organiseren
De raad spreekt bij motie de wens uit de cursus
politiek actief (ProDemos) tbv 30 personen te
willen verzorgen. Voor stemmen (18) CDA, LR,
DP, PvdA, OPA. Tegen stemt (1) D66.
HHT toeslag
De raad roept via motie het college op de HHTregeling te beëindigen op 31 december 2017;
Vanaf 1 januari 2018 alle WMO-geïndiceerde,
mantelzorgers en kwetsbaren (mensen zonder
sociaal vangnet, waarbij de dorpsondersteuner de
hulp toekent) in onze gemeente, bijdragevrij, per
maand 2 uur of 3 maal per jaar voor 8 uur voor
huishoudelijke klussen aan te kopen;
Hiervoor € 150.000,- beschikbaar te stellen. Voor
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stemmen (10) CDA, PvdA en OPA. Tegen
stemmen (9) LR, DP, D66.
Participatiefonds Burgerinitiatief
De raad roept het college op een participatiefonds
in te richten van waaruit € 15.000,- per kwartaal
beschikbaar wordt gesteld voor burgerinitiatieven
en als college de uitvoering ter hand te nemen.
Voor stemmen (18) CDA, LR, DP, PvdA, OPA.
Tegen stemt (1) D66.
Onderzoek verkeer
De raad roept het college op:
- Te onderzoeken hoeveel vrachtverkeer (niet
bestemmingsverkeer)gebruik maakt van de
Dorpsstraat;
- Te onderzoeken hoe de Gemertseweg minder
aantrekkelijk gemaakt kan worden voor
hardrijders en vrachtverkeer en nietbestemmingsverkeer;
- Te onderzoeken hoeveel vrachtverkeer er
dagelijks gebruikt maakt van de routes:
Milheeze-Bakel, De Mortel-Bakel, Deurne-Bakel
en Helmond-Bakel;
- Te onderzoeken wat de voorgenomen
aanpassingen aan de N279 voor consequenties
hebben voor het verkeer in de Mortel en Bakel;
- De resultaten van deze onderzoeken uiterlijk
oktober 2017 terug te koppelen naar de raad voor
de begrotingsbehandeling;
- Vooruitlopend op de begroting € 100.000,beschikbaar te stellen om te starten met het
verbeteren van bovengenoemde situaties en
problemen.
Voor stemmen (13) CDA, DP, OPA. Tegen
stemmen (6) LR, D66, PvdA.
Verkeersveiligheid
De raad roept het college bij motie op:
- Op de Gemertseweg, Dorpsstraat,
Helmondsestraat, Schoolstraat en
Auerschootseweg (duidelijker) aan te geven wat
de maximale snelheid is en te wijzen op het
gevaar voor overstekende kinderen;
- Te onderzoeken of het mogelijk is om een
veiliger oversteekplaats te creëren op de
Gemertseweg in Bakel en wat de kosten hiervan
zouden bedragen;
- Te onderzoeken hoe de oversteekplaatsen c.q.
zebrapaden op een vijftal loacties in Bakel veiliger
worden en wat de eventuele kosten hiervan
bedragen?
- Onderzoeken of het mogelijk is de
oversteekplaats Kapelaanstraat Gemert, op te
waarderen naar een volwaardig zebrapad en
daarvan de kosten te ramen;
- Resultaten van deze onderzoeken oktober 2017
terug te koppelen aan de raad tbv
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begrotingsbehandeling;
- Vooruitlopend op de begroting € 20.000,-beschikbaar te stellen om te starten met het
verbeteren van bovengenoemde situaties."
Voor stemmen (14) CDA, DP, OPA, Raadslid VD
Heuvel (LR). Tegen stemmen (5) LR overig, D66,
PvdA.
Toeristenbelasting
De raad roept dmv motie het college op geen
verhoging van de toeristenbelasting toe te passen
maar het huidige tarief tot nader order van kracht
te laten zijn.
Voor stemmen (14) CDA, LR, PvdA, D66. Tegen
stemmen (5) DP en OPA.
Zwembad c.a.
De raad roept het college dmv motie op bij de
behandeling van de begroting later dit jaar met
een voorstel te komen betreffende nieuwbouw
van een zwembad, en de kapitaal last die hiermee
samenhangt als financiele reservering voor het
jaar 2019 in de begroting op te nemen.
Unaniem (19).
Eigen Bijdrage Wmo
De raad roept dmv motie het college op om in
navolging van o.a. de gemeente Helmond, het
toetscriterium m.b.t. de inkomensgrens eigen
bijdrage, te verhogen tot 125% van het sociale
minimum.
Voor stemmen (10) CDA, OPA, PvdA. Tegen
stemmen (9) LR, DP, D66.
Ontwikkelmogelijkheden Recreatie & Toerisme
De raad roept bij motie het college op nog in 2017
in beeld te brengen welke inzet en financiële
middelen nodig zijn om inzichtelijk te maken waar
de ontwikkelingsmogelijkheden liggen voor
recreatie en toerisme en dit te laten terugkeren in
de begrotingsvoorstellen 2018.
Unaniem (19).
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen
De raad roept bij motie het college op investering
in duurzaamheid categorie ‘niet-commercieel”te
onderzoeken en hiervoor in 2018 budget vrij te
maken.
Unaniem.
Naar aanleiding van ingediende moties en de
beraadslaging daarover zegt het college de raad
het volgende toe.
Met betrekking tot handhaving op het aspect
hygiëne wordt in relatie tot geitenhouderijen
nagegaan wie bevoegd is tav het aspect hygiëne.
Onderzocht wordt welke beroepsmogelijkheden
bestaan nav besluitvorming N279. De raad wordt
daarover zsm geïnformeerd.
De raad krijgt via zijn raadscommissie SDenV
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inzage in cijfers mbt inzet dorpsondersteuners.
Over de uitvoering van het raadsbesluit mbt
geluid reducerende voorzieningen Oost/Zuid –
Om wordt in de raad regelmatig teruggekoppeld.
19.

Kasteel Gemert: Wensen en
bedenkingen concept
ontwikkelperspectief

Na beraadslaging en na stemming stemt de raad
in met het voorgelegde ontwikkelperspectief.
Motie Kasteel Gemert
De raad roept het college bij motie op om in
overleg met de congregatie en de provincie te
besluiten het winnende plan mbt kasteel Gemert,
voorafgaand aan gunning, ter kennisname aan de
raad aan te bieden.
Voor stemmen (18) CDA, LR, DP, OPA, PvdA.
Tegen stemt (1) D66.

20.

3e kunstgrasveld HC Gemert

De raad stemt na beraadslaging unaniem in met
het nader uitgewerkte voorstel.

21.

Oprichten innovatiehuis

De raad stemt na beraadslaging unaniem in met
het voorstel tot oprichten.

22.

Vaststellen bestemmingsplan
Paradijs 14 en afwijken
geurnorm

Na beraadslaging en na stemming, 14 stemmen
voor en 5 stemmen tegen (D66 en LR), besluit de
raad conform het voorstel van het college.

23.

Vaststellen bestemmingsplan
Kruiseind

Na beraadslaging en na stemming, 15 stemmen
voor en 4 stemmen tegen (DP), besluit de raad
conform het voorstel van het college.

24.

Sluiting

De voorzitter sluit om 23.04 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 5 oktober 2017.

de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

ing. M.S. van Veen
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