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Overige aanwezigen

1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
2. Openen commissievergadering, mededelingen en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering. De commissie stelt de agenda gewijzigd
vast.
- Agendapunt 4.a vaststellen OZB tarieven, komt te vervallen nu het college geen
herwaarderingscijfers kan overleggen. De agendacommissie dient zich opnieuw uit te
spreken m.b.t. de wijze van behandeling van dit raadsvoorstel.
- Bij agendapunt 5.a stand van zaken regionale samenwerking c.a. zal een korte
presentatie verzorgd worden m.b.t. update van het ambitiedocument MRE.
3 a Vaststellen conceptverslag d.d. 22 november 2017
Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld. De heer Mastenbroek (PvdA) zegt dat daar waar
m.b.t. de verordening toeristenbelasting is genoteerd dat de PvdA zich niet met het beleid
kon verenigen, moet het woordje ‘niet’ worden weggehaald. Aldus wordt het verslag
vastgesteld.
b Lijst met toezeggingen.
De voorgestelde actuele afdoening is akkoord. De heer Van Oort meldt dat de documenten
ontvangen zijn mbt verduurzaming van de accommodaties. Daarmee is de motie hierover
door het college netjes uitgevoerd. Hij vraagt hoe de portefeuillehouder er nu mee verder
denkt te gaan?
Wethouder De Ruiter zegt, met verwijzing naar wat zij daarover meldde in de
raadsvergadering, dat het college een concrete uitvoeringsagenda ter zake zal voorleggen.
c Termijnplanning
De commissie neemt de termijnplanning voor kennisgeving aan.

4 Voorbereiden raadsadvies
4 a Vaststellen OZB tarieven
Vervallen. Zie melding hier boven.
Procesconclusie
Besluitvorming / finale behandeling raad door de agendacommissie nader aan te geven.
4b Wijzigen belastingverordeningen tbv harmonisering BSOB
Procesconclusie
Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling: Hamerstuk.
Opinies:
PvdA: Vraagt of deze verordening op het gebied van toeristenbelasting de ruimte biedt om,
zoals door de raad als wens is uitgesproken, met een aantal partijen een overeenkomst te
sluiten waarmee een zekere ontheffing kan worden geboden.
Wethouder De Ruiter: Zegt toe de voorgestelde verordening na te lopen op het door de
PvdA genoemde aspect. Indien de bedoelde mogelijkheid tot maatwerk niet is opgenomen,
legt het college een nog op dat punt aangepast voorstel aan de raad voor.
Toezegging
Wethouder De Ruiter zegt toe de toeristenbelasting te checken op een ‘maatwerkbepaling’
en indien deze ontbreekt de voorgestelde verordening nog voor de raadsvergadering d.d. 1
februari aan te passen.
4c Advies aanwijzen Lokale Publieke Media-instelling
De commissie heeft geen behoefte aan beraadslaging.
Procesconclusie
Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling: Hamerstuk.
5 Informeren
5 a Stand van zaken: samenwerking, bovengemeentelijk en regionale zaken
Het college informeert de commissie via een korte presentatie over het proces dat de MRE
nu wenst te doorlopen tbv een update van het ambitiedocument. Kort na het zomerreces
volgt de definitieve ronde voor de dan nieuwe gemeenteraad. Actueel is een viertal vragen
dat aan de raadsfracties wordt voorgelegd, waarna de input vanuit onze raad op 31 januari
kan worden ingebracht bij de MRE door de raadsleden Van Oort en Van Den Elsen.
Het gaat om de volgende hoofdvragen:
1. Wanneer is een thema of opgave een regionaal thema voor de Metropoolregio
Eindhoven?
2. Hoe zou het beter kunnen werken in de samenwerking op de onder 3 te noemen
thema’s/opgaven?
3. Welke thema’s moeten volgens uw gemeente op een schaalniveau van 21 gemeenten
worden belegd?
4. Welke (inhoudelijke) toegevoegde waarde heeft uw gemeente de metropoolregio te
bieden? Welke rol kunt u als gemeente binnen de metropoolregio vervullen?
Het raadslid Van Oort doet de fracties in verband hiermee het verzoek antwoorden op de
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vier vragen bij hem aan te leveren tot uiterlijk 17 januari. De heer Van Oort zal de
ingekomen reacties dan voor 24 januari eenmaal ter controle terugleggen bij de fracties.
Daarna zal hij deze, zo nodig gecorrigeerde, reacties op 31 januari te samen met de heer
Van den Elsen overbrengen.
Het college informeert de raadscommissie over de voortgang van de verbouwing in het
gemeentehuis, de verbetering van de klimaatinstallatie en de aanstaande huisvesting van
de politie in het gemeentehuis.
D66 vraagt of de raad(scommissie) in verband hiermee een kredietvoorstel tegemoet kan
zien c.q. al had moeten ontvangen vanwege het budgetrecht van de raad.
Dorpspartij sluit zich bij deze vraag aan, met verwijzing naar het debat hierover in de raad
n.a.v. de laatste financiële rapportage en o.a. TV Elsendorp.
Wethouder De Ruiter wijst op het gevorderde stadium van de werkzaamheden en op de
goede argumenten om de politie in het gemeentehuis onder te brengen, en dat juist nu te
realiseren, nu werk met werk gemaakt kan worden.
Dorpspartij constateert dat kennelijk raadsbrede steun bestaat voor e.e.a. . Het is echter
goed om de correcte werkwijze tussen college en raad te blijven kiezen, om onaangename
situaties te voorkomen wanneer een deel van de raad meer moeite blijkt te hebben met
een investering.
Wethouder De Ruiter onderschrijft dat de werkwijze gevolgd dient te worden die recht doet
aan de rollen en bevoegdheden van college en raad. In dat kader moet de nu gegeven
informatie ook gezien worden. Zij zegt toe de raad hierover uitvoerig te informeren via een
raadsinformatienota. De commissie kan daarmee instemmen.
Toezegging / Afspraak
- De raadsleden Van Oort en Van den Elsen halen via de raadsfracties input op tbv
update ambitiedocument MRE.
- Het college informeert de raad uitvoerig over voortgang verbouwing
gemeentehuis, de huisvesting van de politie in het bijzonder, via een
raadsinformatienota.
6 Vragen commissieleden niet geagendeerde onderwerpen
De commissie vraagt het college om schriftelijk te reageren op een brief die is ontvangen van
Handelia en de Heeren van Ghemert inzake toeristenbelasting. Het college wordt
opgeroepen in zijn reactie in ieder geval in te gaan op hetgeen gesteld is rondom:
- de gehanteerde termijnen;
- ongelijke behandeling;
- niet vatbaar zijn voor bezwaar;
Daarnaast leeft bij de commissie de vraag of deze brief opschortende werking heeft mbt
invordering.
Wethouder De Ruiter zegt een schriftelijke reactie van het college op de genoemde punten
toe.
CDA vraagt naar de voortgang van de motie “politiek dichter bij de burger”, en dan met name
de cursus politiek actief via ProDemos.
De griffier antwoordt dat vier cursusdata gepland zijn, deze data nog voor de verkiezingen op
21 maart vallen, en dat de publiekscampagne binnenkort start.
7 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.
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Voortgangslijst toezeggingen commissie
Datum
Rdscie.

Toezegging

13-09-2017

Agp. 4a 3e financiële rapportage:
Wethouder De Ruiter zegt toe in het
DB aandacht te vragen voor het tijdig
aanleveren van de prognose uitgave
SD 2017, zodat het in de
begrotingsbehandeling meegenomen
kan worden. Ook zal ze aandringen
dat in de nieuwsbrief die nog
verschijnt uit wordt gelegd waarom
het zo moeilijk is om een prognose af
te geven. Ze zegt toe dat wat ze kan
tonen, zal tonen, maar dat het
betrouwbaar moet zijn en dat dit tijd
vraagt.

11-10-2017

Agp. 4a Begroting: Weth. De Ruiter
zegt toe:
- Na te gaan of de Klijnsma gelden
volgens de regels worden ingezet als
het geld gebruikt wordt voor de
bibliotheek.
- Na te kijken of het risico PMD op
blz. 82 goed is opgenomen en
eventueel te corrigeren.
- Een schriftelijke reactie te geven op
de vraag van de DP over actualisatie
van het huidige grondbeleid.
- De renterisico’s in beeld te brengen.
- Een schriftelijke reactie te geven op
de vraag van LR over de kosten van
de uitvoering van het
bereikbaarheidsakkoord.
- Het verzoek van het CDA mee te
nemen om de communicatie over het
participatiefonds ook te richten op
jongeren.
Agp 4a: Koersdocument duurzaam
GB: Wethouder De Ruiter zegt toe
• De middellange
termijndoelstellingen mee te nemen
en te bespreken bij het opstellen van
het uitvoeringsprogramma.
• Een evaluatie te houden na afloop
van het eerste uitvoeringsprogramma
en de raad halverwege de uitvoering
hiervan te informeren met een RIN.
In aansluiting op de verstrekte
documenten in het kader van de
motie “verduurzaming van
gebouwen” legt het college een
concrete uitvoeringsagenda voor.
Wethouder De Ruiter zegt toe de
verordening toeristenbelasting te
checken op een ‘maatwerkbepaling’
en indien deze ontbreekt de
voorgestelde verordening nog voor

22-11-2017

10-01-2018

10-01-2018

Afgedaan ja/nee
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10-01-2018

10-01-2018

10-01-2018

10-01-2018

de raadsvergadering d.d. 1 februari
aan te passen.
Het college informeert de raad
uitvoerig over voortgang verbouwing
gemeentehuis, de huisvesting van de
politie in het bijzonder, via een
raadsinformatienota.
Wethouder De Ruiter zegt een
schriftelijke reactie van het college op
de door de commissie genoemde
punten toe n.a.v. een brief van
Handelia en Heeren van Ghemert
over toeristenbelasting..
De raadsleden Van Oort en Van den
Elsen halen via de raadsfracties input
op tbv update ambitiedocument
MRE.
Griffier zegt toe dat uitvoering van de
Motie ‘politiek dichter bij de burger’
onderdeel cursus politiek actief nog
voor 21 maart 2018 plaatsvindt.
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