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Ambtelijke vertegenwoordiging namens college
Loco Gemeentesecretaris Ad vd Voort, Wendy Borst, Anouschka van Laarhoven

1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
2. Openen commissievergadering, mededelingen en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom op
deze eerste commissievergadering van de raadsperiode 2018-2022.
De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.
3 a Vaststellen conceptverslagen d.d. 21 februari 2018
De twee verslagen van de commissies (AZFV en E&S) worden ongewijzigd vastgesteld.
b Lijst met toezeggingen
De voorgestelde actuele afdoening is akkoord. Een punt staat nog open.
c Termijnplanning
De commissie neemt de termijnplanning voor kennisgeving aan.
Er worden geen aanvullingen of adviezen richting de agendacommissie gedaan.
4 Voorbereiden raadsadvies
4 a Eerste financiële rapportage over 2018
Procesconclusie
Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling: Hamerstuk
Opinies:
Dorpspartij geeft aan dat de rapportage positief is maar plaatst enkele kanttekeningen.
Dorpspartij wil dat het aanleveren van de rapportages GR Peelgemeenten structureel
verbeteren en de betrouwbaarheid verhoogd wordt. Ook vraagt de DP zich af hoe er verder
gegaan wordt met sporthal Molenbroek, waarvan het contract 1 juli 2018 afloopt.
VVD geeft aan dat de rentelast hoog is, zo’n 4,4 miljoen en vraagt naar de werkelijke
schuldenlast. Daarnaast vraagt zij naar de budgetneutrale aanpassing rondom de BSOB.
Hoe rijmt dat met het sociaal plan?
LR/D66 vragen zich sterk af op de boekhoudconstructie van 50% op wegen en 50% op

bouwprojecten ivm aanleg voetpad Renseweg de Mortel boekhoudkundig juist is.
SP is verheugd over de meevaller van de verkoop van Hutten met een boekwaarde van
1,625 miljoen euro en een verkoop van 375.000 euro en vraagt aan de wethouder of er nog
meer van zulke panden zijn in de gemeente.
CDA is positief over de rapportage, geeft complimenten. Stelt vragen over de 10 hectare
minder in erfpacht en vraagt naar doorbelasting ambtelijke uren naar aanleiding van de
storm.
Wethouder De Ruiter geeft aan dat de rapportages van de GR Peelgemeenten gaan
verbeteren. Vorig jaar was het eerste jaar van de GR Peelgemeenten. Zodra de rapportages
binnen zijn, stuurt ze deze door naar de raad. Dat geldt ook voor andere rapportages. Verder
geeft ze aan dat zorginstellingen helaas binnen vijf jaar nog rekeningen mogen indienen, dit
is een risico voor de gemeente. Door de verplichtingen goed in beeld te brengen, wil De
Ruiter zicht creëren. In contract van het sportcafé zit een verlengoptie totdat er een
structurele oplossing is.
Ze zegt toe een overzicht te geven van de geldleningen. Bij BSOB zijn ambtenaren
overgegaan, maar er zitten verschillen in inschaling.
Extra ambtelijke kosten als gevolg van de stormschade zijn extra kosten, want overig werk is
blijven liggen.
Op enkele pachtgronden zijn andere ontwikkelingen gaande. Die gronden kunnen niet meer
verpacht worden. Onder andere Smartpark en Jodenpeeldreef 5.
Tot slot zegt De Ruiter dat om het voetpad snel aan te kunnen leggen vanuit de Leijgraaf, de
constructie is bedacht om de aanleg van het voetpad aan de Renseweg in de Mortel voor
50% op wegen te boeken en 50% op bouw. Ze zegt toe de correctheid van de
boekhoudkundige handeling uit te zoeken.
4 b Vaststellen zienswijze conceptbegroting 2019 MRE
Procesconclusie
Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling: Hamerstuk
Opinies:
DP kan zich prima vinden in de zienswijze. DP vraagt zich af wanneer er actie komt vanuit
de regio naar de subregio’s en gezien de activiteiten van MRE af wat een passende
personeelsbezetting is.
VVD vraagt zich af wat de financiële consequenties zijn van de tien euro per inwoner.
Activiteiten gaan terug naar de subregio, gaat het bedrag dan ook naar de subregio?
CDA heeft het stuk met belangstelling gelezen en benadrukt het belang van een correcte
zienswijze. CDA geeft aan dat het budget voor werkplaatsen nog opgenomen is, evenals de
transitiekosten van het regionaal historisch centrum. Het is goed dat het college in de
zienswijze hier kritisch over is.
Wethouder De Ruiter geeft aan goed te kijken naar de overheveling naar de subregio’s. Het
overhevelen van ambtenaren is nog niet geregeld. Hier moet nog goed over nagedacht
worden. Dit is nog niet geregeld. Het document van de MRE heeft een zeer strakke planning.
Er is een nieuwe planning beschikbaar omdat de oude planning niet realistisch was. De
Ruiter zegt toe de nieuwe planning en plan van aanpak van het MRE zo spoedig mogelijk
aan de raad toe te zenden. Verder geeft de wethouder aan dat op 15 mei in het college
besloten is dat De Ruiter lid van het Algemeen Bestuur van het MRE wordt en wethouder
Van Dijk plaatsvervangend lid.
4 c Vaststellen zienswijze conceptbegroting GGD
Procesconclusie
Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
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Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling: Hamerstuk
Opinies:
Alle partijen geven aan ze de ambulancepost graag in onze gemeente willen. DP wil graag
weten wat de insteek vanuit het college is/wordt voor het dekkingsvoorstel van het tekort op
het programma Publieke Gezondheid van de GGD. DP kan zich daarbij voorstellen dat er
een prioritering in keuzes gemaakt wordt. Hierover staat nu niets in de zienswijze.
De commissievoorzitter geeft overigens aan dat het heel belangrijk is dat ook de inhoudelijke
wethouders aansluiten bij een commissie financiën en bestuur om de raadsleden en
commissieleden van antwoorden te voorzien. Burgemeester Van Veen sluit zich hier geheel
bij aan.
De wethouder De Ruiter geeft aan de ambulancepost graag aan deze kant van de Beekse
brug te hebben (kant Gemert-Bakel). Ze geeft aan dat het college schriftelijk zal antwoorden
op de vragen van de DP.
4 d Vaststellen zienswijze ontwerpbegroting 2019 BSOB
Procesconclusie
Besluitvorming / finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling: Hamerstuk
Opinies:
Alle partijen zijn het met de begroting eens.

5 Informeren - Stand van zaken; samenwerking, bovengemeentelijk en regionale
zaken
Wethouder De Ruiter heeft al toegelicht wie er in het MRE komt te zitten. Zie agendapunt
4b.

6

Vragen commissieleden niet geagendeerde onderwerpen

LR/D66 complimenteert de burgemeester met de vangst van de zeven stropers. De
burgemeester licht toe dat dit dankzij de raad onder andere is gelukt, doordat de raad heeft
ingestemd met extra capaciteit. De stropers zijn helaas inmiddels op vrije voeten maar de
gemeente zal zeker met deze maatregelen doorgaan.
CDA refereert aan de vernieuwde privacywetgeving en vraagt het college de raad hierover
zo snel mogelijk te informeren wat de gemeente hiermee kan doen. Burgemeester Michiel
van Veen zegt dit toe.
7 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.
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Cie
F&B

15-5-2018 Agp 4a: De Ruiter zegt toe de
correctheid van de boekhoudkundige
handeling uit te zoeken van de aanleg
van het voetpad aan de Renseweg in
de Mortel door 50% op wegen te
boeken en 50% op bouw.

Wethouder De
Ruiter

BV/OB

Cie
F&B

15-5-2018 Agp 4a: Ze zegt toe een overzicht te
geven van de geldleningen.

Wethouder De
Ruiter

BV

Cie
F&B

15-5-2018 Agp 4b: De Ruiter zegt toe de nieuwe
planning en plan van aanpak van het
MRE zo spoedig mogelijk aan de raad
toe te zenden.

Wethouder De
Ruiter

SPP

Cie
F&B

15-5-2018 Agp 4c: Ze geeft aan dat het college
College
schriftelijk zal antwoorden op de vragen (wethouder
van de DP omtrent GGD begroting.
Steeghs?)
Wat is/wordt de insteek vanuit het
college voor het dekkingsvoorstel van
het tekort op het programma Publieke
Gezondheid van de GGD. DP kan zich
daarbij voorstellen dat er een
prioritering in keuzes gemaakt wordt.
Hierover staat nu niets in de zienswijze.
15-5-2018 Agp 6: CDA refereert aan de
burgemeester
vernieuwde privacywetgeving en vraagt
het college de raad hierover zo snel
mogelijk te informeren wat de gemeente
hiermee kan doen. Burgemeester
Michiel van Veen zegt dit toe.

Cie
F&B

Cie
22-11-17
AZF&V

Agp 4a: Koersdocument duurzaam GB: Wethouder De
Wethouder De Ruiter zegt toe
Ruiter
• 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.

SD

AO

SPP
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