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1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
2. Openen commissievergadering, mededelingen en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent om 20.35 uur de vergadering en stelt de agenda gewijzigd vast.
Agendapunten 5, 6, 7 en 8 worden tegelijk behandeld.
3. Vragen commissieleden niet geagendeerde onderwerpen
Hiervan wordt gebruik gemaakt door de Dorpspartij. Deze geeft aan gelezen te hebben in het
Eindhovens Dagblad dat de komende 1,5 jaar in ieder geval 61 extra plekken voor
woonwagens bijkomen in de provincie, vanwege het nieuwe woonwagenbeleid van minister
Ollongren. Wonen in een woonwagen is een mensenrecht, de gemeenten moeten zorgen
dat woonwagenbewoners binnen een redelijke termijn een standplaats krijgen. Zeker 800
mensen staan op de wachtlijst voor wonen in een woonwagen.
Wat heeft het landelijk besluit voor gevolgen voor de gemeente Gemert-Bakel en is er ook
een wachtlijst voor Gemert-Bakel?
Wethouder De Ruiter geeft aan dat er geen wachtlijst is in Gemert-Bakel en dat er nog
enkele (3 of 4) plekken vrij zijn. Verder meldt zij dat het onderwerp zal agenderen voor het
overleg met de peelgemeenten om het beleid af te stemmen.
4. a Vaststellen conceptverslag d.d. 7 mei 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b Lijst met toezeggingen
De voorgestelde actuele afdoening van de lijst met toezeggingen is akkoord.
c Termijnplanning
De voorgestelde termijnplanning is akkoord.
5. Voorbereiden raadsadvies – Afsluiting bouwgrondexploitatie 2018 - 1ste actualisatie
bouwgrondexploitatie 2019
6. Voorbereiden raadsadvies – jaarrekening 2018
7. Voorbereiden raadsadvies - Begrotingsnota 2020 (kadernota)
8. Voorbereiden raadsadvies - 2e financiële rapportage

De wethouder neemt meteen van de gelegenheid gebruik om de zojuist verschenen RIN
over de meicirculaire toe te lichten. Ze geeft aan er een forse onvoorziene daling in het
budget is in de uitkering voogdij/18+. Hierdoor is het college enorm overvallen. Ze is aan het
analyseren waar het tekort van een miljoen euro door komt. Ook wordt gekeken naar de
situatie bij de andere peelgemeenten.
Procesconclusie agp 5 t/m 8
Besluitvorming/ finale behandeling raad is voldoende voorbereid. Onderwerpen in handen
stellen raad en als een agendapunt behandelen. Wijze van behandeling is bespreekstuk.
Opinies:
VVD geeft dat de jaarrekening over een aantal maanden pas beoordeeld zal worden door de
accountant. Ze vindt dat een rare zaak. Verder vraagt ze zich af of de schuld van de
golfbaan per januari niet 814.000 euro moet zijn in plaats van 614.000 euro. Ten aanzien van
de omgevingswet vond de partij het bedrag per inwoner erg hoog, rond de 94 euro, dit
vergeleken met 60/70 euro in andere gemeenten.
SP wil graag weten of er al een inschatting te maken is wat de bouwgrondexploitatie in 2019
gaat opleveren. Verder heeft ze enkele vragen bij de financiële rapportage zoals het
vervangen van de schrobmachine en externe kosten van 2000 euro die gemaakt zijn bij het
proces van het zwembad. Ook vraagt ze zich af waarom de obliekfoto niet eerder begroot is
en wat de stand van zaken is rond de onvoorziene post van 12.000 euro.
LR/D66 licht toe dat ze content is met de bouwgrondexploitatie. Dit is hard nodig om het
eigen vermogen te versterken. De bouw moet aan de gang blijven. Ook is de partij blij dat de
kadernota een stuk realistischer is. Ze begrijpt dat de meicirculaire de zaken op zijn kop zet.
Wel vraagt LR/D66 zich af of dit voorzien had kunnen worden. Is er sprake van nieuw beleid
en is er gerekend naar inwoneraantal. Wat betreft de jaarrekening was de bedoeling om 5
ton per jaar in te lossen. Het is jammer dat dit niet lukt. Ten aanzien van het persbericht
vanuit het college over de financiën vindt de partij dat er een onjuist beeld wordt geschetst
aan inwoners. Er is een positief resultaat van 781.000 euro, zoals geschreven in het
Eindhovens Dagblad. Inwoners krijgen hiermee het idee dat het goed gaat met GemertBakel terwijl de ozb daarentegen met 8,5% verhoogd moet worden. Eigenlijk is er maar een
plus van 180.000 euro en per saldo komen we zelfs in de min. LR/D66 vindt dat er te
rooskleurig geschreven wordt en dat de inwoners een verkeerd beeld krijgen van hoe we
ervoor staan. Verder stipt ze aan dat de kosten van 30.000 euro die de kern van Bakel
moeten aanpakken, niet onvoorzien zijn. Dit had al eerder begroot kunnen worden.
Ze is blij met de 37 wensen van het college waardoor er posten terug komen op de
begroting. Er wordt nu reëel begroot. Hierin steunt de LR/D66 het college. Verder wil de partij
graag weten waarom bepaalde zaken niet in het wensenlijstje zijn opgenomen. Zijn deze niet
meer nodig? Wat bedoelt het college hiermee? Tot slot het stokpaardje van LR/D66:
overdracht woonwagenlocaties is nergens te zien. Dit voorjaar zouden er concrete zaken te
melden zijn. Hoe staat het ermee en wanneer gaat dit naar de raad? De uitgangspunten van
de kadernota zijn prima. Wel vindt LR/D66 het erg jammer dat de wens om 5 ton ieder jaar
naar het eigen vermogen te brengen gehalveerd wordt. Maar gezien de meicirculaire van
vandaag, kunnen we daar nog blij mee zijn als dat haalbaar is.
CDA is het net als LR/D66 tevreden over de bouwgrondexploitatie. Ten aanzien van de
jaarrekening vraagt het CDA zich net als VVD af wat de waarde van het stuk is. De
accountant moet er nog naar kijken. Verder vraagt de partij zich af of de pot van het
pensioen van de wethouders nu vol is. Er gaat ieder jaar een substantieel bedrag naartoe. Is
het niet slimmer om dat in de begroting op te nemen? Wat betreft de meicirculaire die
vandaag verschenen is, heeft het CDA meer tijd nodig om deze goed te kunnen bestuderen.
DP is ook tevreden over de grondexploitatie. De jaarrekening heeft een klein positief
resultaat van 180.000 euro. Het beleid dat SD over 2018 steviger heeft gevoerd, heeft zijn
vruchten afgeworpen. De begrotingsnota was door DP voorbereid, maar dit wordt nu teniet
gedaan door de meicirculaire. DP ziet het nieuwe voorstel van het college graag tegemoet.
Verder wil de partij graag dat het weerstandsvermogen op peil gebracht wordt. In die zin is zij
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niet gelukkig met een verlaging van het geraamde bedrag voor ophoging
weerstandsvermogen in de kadernota.
De wethouder geeft aan dat de accountant nu bezig is met de controle. De ambtelijke
organisatie legt al actief stukken neer bij deze accountant om bepaalde zaken na te kijken.
Dit is het laatste jaar van de accountant voor onze gemeente, het overdrachtsdossier maken
kost tijd wat extra intensief is voor onze ambtenaren die antwoord moeten geven op vragen
van de accountant. De planning blijft dat de controle op 4 juli gereed is en daarvoor op 2 juli
in het college is behandeld. Aanstaande vrijdag heeft de wethouder bestuurlijk overleg om de
eerste bevindingen te delen. Als college houden we de druk erop. Anderzijds wil de
accountant ook goed werk leveren. Wat betreft de schuld van de golfbaan, daar is een
betalingsachterstand. In de eerste weken van januari heeft de golfbaan een substantieel
bedrag terugbetaald. Voor de vragen rondom de omgevingswet kan de commissie het beste
terecht bij de commissie Ruimte & Mobiliteit. Er worden rekenmodellen gebruikt van VNG,
om het bedrag te bepalen.
Verder geeft de wethouder aan dat met betrekking tot de vragen van de SP we niet meer
winst nemen dan moet. En dit gebeurt alleen over positieve complexen. Wat betreft de
schrobmachine laat dit zien dat we zuinig met spullen omgaan. Wanneer de BSOB het heeft
over nieuwe ontwikkelingen, dan moeten we daaraan voldoen. De obliekfoto’s en
oppervlakte berekeningen zijn daar beide voorbeelden van. De SP geeft aan dat dit toch
kostenneutraal zou zijn? De wethouder benadrukt dat de waardebepaling niet verandert.
Maar de werkzaamheden om het proces zo in te richten kosten wel geld.
Wat betreft de 30.000 euro voor het centrum van Bakel geeft de wethouder aan dat de raad
daar over besloten heeft. Dit kon alleen vanuit de post onvoorzien betaald worden. LR/D66
geeft aan dat dat niet het punt was, maar dat het niet onvoorzien had hoeven te zijn omdat
het eerder begroot had kunnen worden.
De wethouder vervolgt haar beantwoording van vragen uit de eerste termijn. De circulaire
geeft een totaal nieuwe situatie. De kadernota is niet meer sluitend. Nu hebben we de
oplossing niet en het is te gemakkelijk om dit met een ozb-verhoging op te lossen. Er zal een
herbezinning moeten komen. De wethouder roept vooral de commissie en raad op om mee
te denken.
Ten aanzien van het persbericht geeft ze aan dat er in de tekst staat dat het financiële
plaatje rooskleurig lijkt, maar het niet is. We hebben eerder dit jaar bijstellingen gehad. Per
saldo is het over 2018 een min, zo leest zij voor uit het persbericht.
Het tekort van een miljoen waar we nu mee te kampen hebben, is echt onvoorzien. De
wethouder is net zo overvallen als de commissie- en raadsleden. De cijfers zijn bij het CBS
net verschenen. Een bureau dat het college adviseert en begeleidt heeft aangegeven de
vraag bij het ministerie neer te leggen.
Wat betreft de woonwagens komt de voortgang hierover zo snel mogelijk naar de raad toe.
De inventarisatie door Goed Wonen is klaar, maar er is nog geen overeenstemming tussen
deze partij en de gemeente. De wethouder is het eens met LR/D66 dat het veel te lang duurt.
Goed Wonen heeft een nieuw overleg gepland na de zomer. De wethouder probeert dit
overleg te vervroegen naar voor de zomer.
Als het gaat over de voorziening voor de pensioenen van de wethouders geeft de wethouder
aan dat dit komt doordat de rente standaard pas in december bekend wordt. Elk jaar zijn er
nieuwe rentes waarmee gerekend moet worden. De afgelopen jaren waren dit tegenvallers.
Maar dit kunnen ook meevallers zijn. Daarom wordt er niet voor gekozen om hiervoor
structureel iets op te nemen (met ondersteuning ambtenaar toegelicht).
Vervolg opinies:
VVD vraagt of ze goed begrijpt dat SD vorig jaar een tekort had van 1,8 miljoen, waarna een
tekort van 5 ton kwam en of je dit samen kunt optellen tot een tekort van 2,3 miljoen.
Wethouder De Ruiter geeft aan dat dit klopt. In 2018 is tussentijds en in 2019 via de
begroting bijgeraamd (met ondersteuning ambtenaar toegelicht).
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CDA wil graag nog antwoord op haar vraag over het inhuren van externen.
Portefeuillehouder Van Veen geeft aan dat hij er vanuit gaat dat intern altijd goed de
afweging wordt gemaakt of inhuur van externen echt nodig is. Dit kost inderdaad meer geld,
dat is bekend. Van Veen doet het verzoek aan de commissie erop te vertrouwen dat de
afweging zorgvuldig gebeurt. Vervolgens werd toegelicht dat wat betreft inhuur externen het
hier om de opvoedondersteuners gaat (toelichting met ondersteuning ambtenaar).
LR/D66 benadrukt dat ze het erg belangrijk vindt om minimaal 2 avonden voor de
raadsvergadering de nieuwe financiële stukken te ontvangen.
De burgemeester geeft aan, als voorzitter van de raad, dat dit iets voor het FVO-overleg is.
Immers de stukken moeten voor 15 juli ingediend zijn. In verband met de naderende
vakantie kan het quorum in gedrang komen om als raad samen te kunnen besluiten.
Verder benadrukt de commissievoorzitter Van Oort dat de raad opdrachtgever is naar de
accountant toe. Hiervoor kan de hand in eigen boezem gestoken worden.

9. Voorbereiden raadsadvies - Startnotitie Regionaal Energie Strategie (RES)
Procesconclusie
Besluitvorming/ finale behandeling raad is door de raadscommissie voldoende voorbereid.
Onderwerp in handen stellen raad. Voorgestelde wijze van behandeling: hamerstuk.
Opinies:
DP geeft aan dat de RES een inhoudelijk grote opgave is, verplicht door het rijk. Het heeft
impact op inwoners en ondernemers. Samenwerken is belangrijk om tot een
gemeenschappelijke aanpak te komen. Een doordachte goede strategie is nodig om de
transitie tot een goed einde te brengen. De koers in het startdocument wordt door DP
gesteund.
CDA vindt duurzaamheid in verhouding tot de regionale energie strategie een heel
belangrijk onderwerp. Nu is de start hiervan. CDA wil graag in ieder stadium goed
geïnformeerd blijven. Ze vraagt of het om die ene fte gaat, als geschreven wordt dat we
zoveel mogelijk met de eigen organisatie invulling geven aan deze opgave.
LR/D66 vraagt of de personele capaciteit in de begroting zit. Verder vraagt ze zich af wat
we kunnen verwachten van de rijksbijdragen voor deze transitie.
SP vindt het van belang dat zowel ondernemers, inwoners als maatschappelijke
organisaties hun verantwoordelijkheid dragen om zo goed mogelijk mee te gaan in deze
energie transitie. Er is geen marktwerking. Is het college zich hier bewust van en heeft ze
daar plannen voor gemaakt?
VVD vindt de CO2 reducering van groot belang. Er is ervaring in het samenwerken met
een grote organisatie, zoals het MRE. Wel moeten we opletten dat het niet onbetaalbaar
wordt. Het mag niet doorgerekend worden naar de burger. Hopelijk wordt dit niet teveel.
Wethouder De Ruiter geeft aan dat we aan het begin van een hele grote transitie staan.
Het rijk heeft het land opgedeeld. Gelukkig heeft Gemert-Bakel een
samenwerkingsverleden met de 21 gemeenten. De samenwerking is breed met
waterschap, provincie en andere partijen. Alle 21 leveren we capaciteit om de transitie te
laten slagen. Binnen de peelgemeenten wordt overlegd maar ook binnen de 21
gemeenten. De koploperstafel waar onder andere Goed Wonen, BKG, ondernemers en
onderwijs in zitten, zijn ook betrokken bij de energiestrategie. Eventueel kunnen de
dorpsraden er ook bij betrokken worden. Het streven is dat verduurzaming mogelijk
gemaakt wordt. Er mogen geen grote winsten gemaakt worden. De laatste
ledenvergadering van het VNG is een spreekbuis geworden voor dit soort grote transities.
Daar is besproken dat gemeenten slechte ervaringen hebben met een grote transitie zoals
SD. Daar is benadrukt dat een transitie niet zonder geld kan en dat het betaalbaar
gehouden moet worden. Wat er nu voorligt, is de concept RES. Deze gaat naar 21 raden.
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De raden zullen regelmatig geïnformeerd worden. Ook zoals bij het MRE zullen regelmatig
bijeenkomsten georganiseerd worden. De wethouder stimuleert de commissie hier naartoe
te gaan.
10. Stand van zaken: samenwerking, bovengemeentelijk en regionale zaken
Op dit onderwerp speelt er veel, maar hiervoor zijn processen gaande zoals evaluatie
Peelgemeenten en de regionale energie transitie licht wethouder De Ruiter toe.
Thijs van den Elsen geeft aan dat er een werkprogramma aan komt vanuit de raadstafel 21.
Hij zal hierover een update verzorgen richting de gehele raad samen met Jan Hoevenaars
om eenieder hierbij te betrekken.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.41 uur.

Toezeggingen: (nog bijwerken) geen nieuwe toezeggingen 18-6
Cie
7-5Agp 9 MRE: overzicht verstrekken waarin
F&B
2019
zichtbaar is waar de middelen uit het
stimuleringsfonds aan besteed worden.

De Ruiter
20190520 Brainport
levert in de week van
10-6-2019 een actueel
overzicht aan.

Cie
F&B

26-32019

Agp 5: Verder geeft Wethouder De Ruiter aan dat
ze zover ze kan en mag, de informatie geeft over
de beroepsprocedures.

De Ruiter

Cie
F&B

26-32019

Agp 3: Vraag van CDA over drugsdumping
Elsendorp.
Pfh doet toezegging aan de commissie dat deze
casus wordt uitgewerkt en wordt toegelicht zodra
de informatie voorhanden is. Hierin wordt het
totaaloverzicht op een rij gezet: hoe de
procedures zijn, welke jurisprudentie er is, wie
verantwoordelijk en aansprakelijk zijn, of en op
wie we de kosten kunnen verhalen, of de
provincie kan meebetalen, et cetera.
Agp 8 handhaving: Zodra het college een stap
verder is qua overdracht woonwagens aan Goed
Wonen dan brengt de wethouder het naar de
raad. Als de informatie daarvoor rijp is.

Van Veen

Cie
F&B

9-102018

20190516 ODZOB en
gemeente werken
gezamenlijk aan
voorstel/advies.

20-2-2019 De Ruiter
21/3 bericht van Goed
Wonen over vervolg.
Inventarisatie moet dan
zijn afgerond.
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