BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 14-12-2017
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Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:
CDA:

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

19/21
H.A.M. van Hout, 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
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Vogels, C.J.C. Maas, A.W.J. Vogels
mr. W.C.P. Steeghs, A.M. Coopmans, A.L. van Oort MSc, H.L.M. van
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dr. H.M.T.M. Giebels
F.J.C.. Faeles
P.W.A.J. Mastenbroek (vanaf 20.04 uur)

Afwezig:

S. Janszen, T.J.J. van den Elsen,

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 20.00 uur de vergadering.
Hij maakt melding van de door de heer Bert
Jansen in de centrale hal van het gemeentehuis
gehouden demonstratie ten behoeve van
duurzaamheid. De voorzitter schat in dat het
raadslid Mastenbroek onderweg is. Wel een
bericht van verhindering is ontvangen van de
leden Janszen en Van Den Elsen. De laatste
wenst hij beterschap na een ongeval bij het
sporten.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde en in geval
van stemmen het stemmen, start bij het raadslid
Maas / Lokale Realisten.

3.

Mondelinge vragen van
raadsleden aan het college

Voor gebruik van dit vragenrecht heeft het
raadslid Vogels (J) zich gemeld.
Hij vraagt naar de voortgang van het onderzoek
naar visvijver Dribbelei, overleggen van het
onderzoeksrapport en toelichting op de
genoemde alternatieven. Wethouder Van Extel
zegt toe het rapport zsm ter beschikking te stellen
van de raad. Volgende week spreekt zij de
visclub, waarna de raad door haar geïnformeerd
wordt over de alternatieven.
Het raadslid Coopmans roept het college op zich
in te zetten voor een hele aansluiting van Bakel
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op de toekomstige N279 en in dat verband het
college van Helmond te benaderen om samen op
te trekken. Hij vraagt dat nog deze week op te
starten. Wethouder Bankers zegt dat de
beperkingen van een halve aansluiting door het
college zijn onderkend en op diverse momenten
in verschillende overleggen onder de aandacht
gebracht worden. Tot op heden loop het college
daar tegen een muur. Hij zegt toe het college van
Helmond zsm te benaderen om samen op te
trekken. Ook zegt hij toe de raad steeds op de
hoogte te houden, naast dit steevast via de
raadscommissievergaderingen te doen.
Het raadslid Meulenmeester vraagt aandacht voor
de witte vlekken in het glasvezelnetwerk. Hij
vraagt of het college onderschrijft dat van witte
vlekken geen sprake zou moeten zijn, en als dat
zo is, op welke wijze het college e.e.a. gaat
aanpakken.
Wethouder Bankers antwoordt dat het college er
naar streeft dat iedereen een goede breedband
verbinding krijgt. Eventueel via hybride
oplossingen. Met de bedrijven bij de kernen
Elsendorp en De Rips wordt binnen 2 maanden in
beeld gebracht wat nodig is en vervolgens aan de
gewenste aansluiting gewerkt.
De heer Vogels (A) vraagt wat de stand van
zaken is mbt het convenant Wmo regresrecht
2018. Wethouder Bevers zegt dat uiterlijk 19
januari 2018 een standpunt ter zake bepaald
moet zijn door de gemeente in de richting van de
VNG. Voorbereidingen, in de zin van verzamelen
van informatie, zijn in volle gang in Peel verband.
Zodra alles bij elkaar is zal hij de raad direct
uitvoerig informeren.
4.

Vaststellen besluitenlijst van de
gemeenteraadsvergadering van
5 oktober 2017

De raad stelt de besluitenlijst van de
raadsvergadering op 9 november 2017 vast met
twee aanvullingen op het concept. Aan het
verslag wordt toegevoegd dat de collegereactie
op motie 5 en 6 de reden was voor het niet in
stemming brengen van de moties. Ook de
strekking van de collegereactie wordt toegevoegd
aan het verslag.

5.

Ingekomen stukken

5a.

Mededelingen

Geen.

5b.

Postlijst

De raad heeft geen opmerkingen, zodat de
afdoeningsadviezen postlijst opgevolgd kunnen
worden.

5c.

Lijst met toezeggingen

De toezeggingenlijst geeft geen aanleiding tot het
maken van opmerkingen.
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5d.

Ontslag plaatsvervangend
griffier

De raad besluit, nadat mevrouw Steeghs namens
de raad dank heeft uitgesproken, eervol ontslag
te verlenen aan mevrouw Rian Swinkels als
plaatsvervangend griffier. De rada wenst haar
veel succes als griffier van de gemeenteraad
Grave.

6.

HAMERSTUKKEN

7.

Vaststellen herziening APV,
inclusief wet aanpak
woonoverlast en buurhinder

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform de voorgelegde concept
verordening..

8.

Opheffen Gemeenschappelijke
Regeling Peel 6.1

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform het voorstel tot opheffen van
de GR Peel 6.1.

9.

Vaststellen verordening
zonnepanelen Zuidoost

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform de voorgelegde concept
verordening.

10.

Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2018

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform de voorgelegde concept
verordening.

11.

BESPREEKSTUKKEN

12.

4e Financiële rapportage 2017
en vaststellen
begrotingswijziging

De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemming unaniem conform de voorgestelde
begrotingswijziging en neemt kennis van de
financiële rapportage. Het college zegt bij monde
van wethouder De Ruiter toe besluiten zoals in dit
geval mbt TV Elsendorp in het vervolg de raad
separaat voor te leggen.
Wethouder Bankers zegt toe dat alle drie
verenigingen de voorgelegde overeenkomst
getekend hebben voor volgende
raadsvergadering.

13.

Nota grondprijzen 2018

De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemming unaniem conform de voorgestelde nota
grondprijzen.

14.

Vaststellen verordening
Toeristenbelasting 2018 en
intrekken verordening
Forensenbelasting.

De raad besluit na beraadslaging unaniem tot
vaststellen van de voorgelegde verordening
Toeristenbelasting en tot intrekken van de
verordening Forensenbelasting. Het college zegt
toe de raad schriftelijk te informeren over de stand
van zaken van lopende beroepsprocedures.

15.

Rekenkamercommissie rapport
klachtenafhandeling in GemertBakel.

De raad neemt na beraadslaging de
aanbevelingen over en roept het college op om
jaarlijks via de raadscommissie het klachtbeeld
inzichtelijk te maken.
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16.

Koersdocument Duurzaam
Gemert-Bakel: van strategie
naar uitvoeren

De raad stelt na beraadslaging, zonder
stemmingen, het koersdocument vast.

17.

Kaderstelling onderzoek
zwembad

De raad neemt na beraadslaging unaniem
amendement rn.1 van Lokale Realisten over, en
besluit daarmee:
Het door burgemeester en wethouders
voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:
3. bij het uiteindelijke programma van eisen zal
zoveel als mogelijk worden aangesloten bij de
landelijke norm. De minimale afmetingen van het
bad worden gesteld op 25 x 15 meter;
De raad besluit daarna unaniem conform het
voorstel tot vaststellen van de onderzoekkaders.

18.

Notitie Gebundelde Uitkering
2017 BUIG

De raad stemt na beraadslaging en zonder
stemmingen, in met de geschetste aanpak en het
maatregelenpakket gericht op beperking van
kosten. Wethouder Bevers zegt toe de raad op de
hoogte te stellen en houden via de maandcijfers
van “Senzer”.

19.

Herstelbesluit bestuurlijke lus
bestemmingsplan Sportlaan

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemmingen conform het voorstel bestuurlijke lus.

20.

Wijzigingsverordening
legesverordening 2018

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemmingen conform het voorstel tot wijziging van
de verordening.

21.

Sluiting

De voorzitter sluit om 23.20 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 1 februari 2018.

de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

ing. M.S. van Veen
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