Verslag Raadscommissievergadering Financiën en Bestuur d.d. 22 oktober 2019
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11/11
Thijs vd Elsen, Theo van de Berkmortel, Stefan Janszen
Henk Giebels, Deirdre Diesveld
Rens de Haas, Sven vd Meer
Jan Vroomans, Rick Faas
Therese van den Eventuin, Stan van Kollenburg tot 20.37 uur,
daarna Willy van den Eventuin

Collegeleden:
Burgemeester Michiel van Veen, Wethouder Miranda de Ruiter.
Ambtelijke vertegenwoordiging namens college:
Secretaris Ad van Oudheusden, adjunct-directeur Ad van de Voort, John Verhoeven, Bart
Dekker, Wendy Borst, Anouschka van Laarhoven, Monique Heijnens.
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 en stelt de agenda ongewijzigd vast.
3. Vragen commissieleden niet geagendeerde onderwerpen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
4. a Vaststellen conceptverslag d.d. 18 juni 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
b Lijst met toezeggingen
De voorgestelde actuele afdoening van de lijst met toezeggingen is akkoord. Naar aanleiding
van geeft LR/D66 aan dat ze begrepen heeft dat defensie de vragen van de fractie niet kan
beantwoorden binnen de gestelde termijn van 4 weken. De fractie geeft aan goed werk te
prefereren als daar meer tijd voor nodig is.
c Termijnplanning
De voorgestelde termijnplanning is akkoord.
5. Kennismaken en voorstellen accountant Crowe Foederer
(informeren / portefeuillehouder De Ruiter)
Presentatie door Huub Jansen en Marlon van Heesewijk van Crowe Foederer. Ze geven
aan dat zij de accountant zijn geworden voor de GR Peelgemeenten na een gezamenlijke
aanbesteding. Samen met de raad willen ze er een succes van maken.
LR/D66 licht toe dat het een heldere en nuttige presentatie was en dat er op deze manier
een frisse start gemaakt wordt.

6. Begroting 2020
(voorbereiden besluitvorming/portefeuillehouder De Ruiter)
Procesconclusie: voldoende voorbereid. Bespreekstuk, gereed voor raadsbehandeling
op 7 november.
Opinies:
LR/D66 geeft aan dat de ambitie van het college in brede zin niet verkeerd is. Op een
aantal vlakken is een en ander nog weinig concreet en daar heeft de fractie vragen over.
Ze is van mening dat er meer aandacht moet zijn voor onder andere verbetering van de
kwaliteit van lucht, bodem, water, het kasteelpark, handhaving, toerisme en recreatie. Ook
de bereikbaarheid in de gemeente is van belang, specifiek heeft de fractie zorgen over het
knelpunt Beekse Brug. Ze vraagt zich af of er middelen te reserveren zijn om de
bereikbaarheid hieromtrent mede op te lossen. De voorzitter verwijst de fractie voor
overige inhoudelijke vragen over mobiliteit naar de commissie Ruimte. Verder stelt de
fractie vragen over de formatiestijging met 15 eenheden en kostenstijging personeel. Ze
vraagt zich sterk af of het verantwoord is om de reservering voor het weerstandsvermogen
te verlagen naar 250.000 euro. Qua subsidies ten aanzien van vrijwilligers, dat het niveau
gehandhaafd blijft, sluit aan bij het standpunt van LR/D66. Ten aanzien van 1 cultuurhuis
heeft de fractie zorgen over het kasteelpark. Wat betreft de golfbaan heeft de fractie ook
de nodige zorgen. Ze wil graag zeker weten dat de 50% waarmee gerekend wordt, zeker
voldoende is of dat het geen 100% moet zijn. Tot slot wat betreft het dossier rondom JvD
vraagt de fractie zich af of de 0% kans wel reëel was en welke ontwikkelingen er zijn
geweest die in een fractievoorzittersoverleg of besloten vergadering toegelicht kunnen
worden.
CDA is vervolgens aan het woord en geeft alle mensen in het gemeentehuis de
complimenten voor de begroting zoals deze nu voor ons ligt. De fractie vindt de begroting
overzichtelijk en ziet duidelijk verschillen ten opzichte van de kadernota in juli. Er is reëel
geraamd en risico’s zijn goed weergegeven. Verder benoemt ze dat er geïnvesteerd wordt
om resultaten te bereiken. Ze is te spreken over het cultuurhuis, Bakel centrum en
onderwijshuisvesting. Tot slot geeft de fractie aan dat ze het heel belangrijk vindt dat er
gebouwd wordt in alle kernen, waardoor het bruisende dorpen blijven met een goede
leefbaarheid.
VVD geeft aan detailzaken gehoord te hebben en het nu een stapje hoger te willen tillen.
De fractie wil meer inzicht krijgen in de stijgen van de schulden van 114 naar 123 miljoen.
Verder stelt ze vragen over hoeveel geld het college aan externe adviezen zelf nodig heeft
om tot goede raadsvoorstellen te komen, hoe het zit met de hondenbelasting en hoe de
solvabiliteit wordt uitgerekend voor onze gemeente.
Dorpspartij (DP) geeft een compliment aan het college voor het aanbieden van een reële
en sluitende begroting, verruimd door de circulaire van september. Ze is benieuwd hoe de
wethouder denkt over betaalbare woningbouw om ervoor te zorgen dat onze jongeren niet
uit de dorpen vertrekken. Wat betreft de MFA in Bakel vraagt de fractie zich af of dit te
combineren valt met het Parochiehuis. Verder is DP benieuwd of er ook op andere
terreinen nog efficiencyslagen te maken zijn, nu er op SD 5 ton bespaard wordt door
bezuinigingen op overhead. Tot slot stelt ze nog vragen over de netto schuldquote, welke
risico’s daaraan mogelijk kleven.
SP vindt de bijdragen in de begroting ten behoeve van openbare orde en veiligheid te
mager. Verder vraagt ze zich af of er niet meer geld gestoken kan worden in bewapening,
bijbehorende opleiding en vervoer (2 auto’s) van de blauwe boa’s. Dat zou volgens de
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partij een gunstige uitwerking hebben op het nalevingsgedrag van inwoners. Zichtbaarheid
van de blauwe boa’s is erg belangrijk. Verder geeft de SP aan dat de basis van onze
gemeente nog wankel is in de begroting. Ze is benieuwd naar de verkoop van panden en
vindt de ozb-verhoging van 8,5 en 1,5% veel voor de gewone burger. De
afvalstoffenheffing stijgt ook, is dit wel verantwoord naar de burger toe? Dat het budget
voor de rekenkamercommissie gehalveerd wordt, vindt de fractie ontoelaatbaar. De fractie
vraagt zich verder af wat er met de leegstaande gebouwen gebeurt als het cultuurhuis
gerealiseerd is. Ten aanzien van de schoonmaakkosten sporthallen kan de fractie niet
inschatten of het nu positief of negatief bedoeld is in de begroting. Rondom het dossier
JvD wil de fractie dringend weten of er toezeggingen gedaan zijn om het proces te kunnen
begrijpen. Ten aanzien van de golfbaan heeft de SP ook vragen of 50% risicokans
voldoende is, waarmee gerekend wordt. Tot slot geeft de fractie aan dat er over de gehele
linie gezien in de begroting haar inziens te weinig aandacht is voor natuur, luchtkwaliteit
en bereikbaarheid van Gemert-Bakel.
Wethouder de Ruiter geeft allereerst aan dat het geen vanzelfsprekendheid was om de
begroting sluitend te krijgen. In de begroting zijn ambities verwerkt. Het college is blij als
ze ook hier inderdaad mee aan de slag kan.
Wat betreft het weerstandsvermogen geeft ze aan dat de gemeente nog kwetsbaar is,
maar plaatst dit in een breder perspectief. Van min 12 miljoen een aantal jaar geleden, zit
de gemeente nu op plus 5 miljoen, een grote stap maar we zijn er nog niet. Op SD gebied
is er bijgeraamd om zo reëel mogelijk te begroten. Bij de bouwgrondexploitatie worden de
afgelopen jaren voordelen behaald. De reservering voor het weerstandsvermogen van
250.000 euro, in plaats van 500.000 euro vindt het college verantwoord. De post
onvoorzien is bewust verhoogd van 70.000 naar 120.000 om het een en ander op te
kunnen vangen.
Wat betreft de Beekse Brug doet de wethouder de toezegging om schriftelijk te reageren
op de vraag van LR/D66. Ze kijkt na of er een bedrag opgenomen is voor de
bereikbaarheid inzake de Beekse Brug. De brug ligt immers op Laarbeeks grondgebied.
In reactie op de loonkosten geeft de portefeuillehouder Van Veen aan dat het hier om
stijging in fte’s en cao-stijging gaat. Na 2020 betreft het alleen een cao-stijging.
Ten aanzien van de golfbaan geeft Wethouder De Ruiter aan dat het college het 50%
percentage waarmee gerekend wordt reëel vindt. Ieder kwartaal is er een gesprek met het
bestuur van de golfbaan. Verder is afgesproken dat de commissie in december/januari
wordt bijgepraat over de situatie van de golfbaan. Er is nu geen aanleiding om de risico’s
anders in te schatten, meent het college.
Wat betreft het kasteelpark en het onderhouden daarvan, ligt de verantwoordelijkheid niet
bij de gemeente, maar bij de projectontwikkelaar. In het onderzoek waaraan gerefereerd
wordt, wordt bekeken wat er gebeurt met leegstaande gebouwen als het cultuurhuis
gerealiseerd zou zijn. Uiteraard worden de uitkomsten van het onderzoek met de
raadscommissie gedeeld.
Wat betreft de herziening van het gemeentefonds vindt de wethouder de ontwikkelingen
ook spannend. Zodra er meer bekend is, laat de wethouder het weten aan de commissie.
Dat de gemeente financiële schuld heeft, is bekend. Dit kan niet zomaar weggepoetst
worden. Wel zijn er veel voorzieningen in onze gemeente en is daarin geïnvesteerd.
Ten aanzien van de vraag van de VVD hoeveel geld er aan externe adviezen aan het
college is besteed, wordt schriftelijk teruggekomen. Dit is een toezegging.
Wat betreft de hondenbelasting, deze is in 2018 bij amendement extra verhoogd. Hierop is
de indexering toegepast voor de komende jaren, omdat het amendement niet eenmalig
was bedoeld.
Wat betreft de solvabiliteitsberekening, geeft de wethouder De Ruiter aan dat de ratio
beter is maar nog steeds aan de lage kant. Ze doet de toezegging schriftelijk te
beantwoorden hoe deze ratio berekend wordt.
In reactie op de vraag van de DP over het landelijke woningtekort en de extra impuls van
de rijksoverheid, geeft ze aan dat de voorwaarden van het rijk nog niet bekend zijn. Ze zal
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deze actief volgen en de reeds gestelde vragen van de DP schriftelijk, tevens
beantwoorden.
Wat betreft de MFA in Bakel en het Parochiehuis geeft de wethouder aan dat het
Parochiehuis buiten het Centrumgebied van Bakel valt, zoals dat gedefinieerd zou zijn.
Onderzoek moet uitwijzen wat de meest logische plek is. Echter collega portefeuillehouder
Van Dijk gaat hierover. Ook wordt nog onderzocht hoe het een en ander het beste
vormgegeven kan worden. Wethouder De Ruiter loopt hier niet op vooruit. Dergelijke
vragen kunnen het beste aan Wethouder Van Dijk gesteld worden.
Wat betreft de bezuinigingen op het gebied van SD geeft de wethouder aan dat er de
laatste jaren al heel veel bezuinigd is op andere terreinen. Alle lucht is eruit. Bovendien
geeft portefeuillehouder Van Veen aan dat ten aanzien van personeelskosten en formatie
de afgelopen jaren al een groot offer is gebracht. Er zijn geen verwachtingen om nog meer
offers te kunnen brengen.
Ten aanzien van de vraag van de VVD inzake schuldenstijging van 114 naar 123 miljoen
geeft de wethouder De Ruiter aan hierop schriftelijk terug te komen. Dit wordt genoteerd
als toezegging.
Wat betreft de boekwaarden van panden wordt de toezegging gedaan dat deze lijst
vertrouwelijk ter beschikking wordt gesteld aan de raad. Dit was een vraag van de SP.
Ten aanzien van de kosten van afval, licht de wethouder De Ruiter toe dat de genoemde
tarieven kostendekkend zijn.
Wat betreft de ozb-stijging met 10% vertelt de wethouder dat dit een onderdeel is van het
totale pakket. Op deze manier kunnen alle voorzieningen in de gemeente overeind blijven.
Verder heeft het college op deze manier de mogelijkheid om aan de slag te gaan voor de
gemeente Gemert-Bakel in haar ambities, zoals verwoord in de begroting.
Wat betreft de halvering van het budget ten aanzien van de rekenkamercommissie licht
burgemeester Van Veen toe dat het college de gemeente Laarbeek hierin heeft gevolgd.
De raad mag zelf vinden wat ze van dit voorstel vindt en neemt zelf hierover een besluit.
Ten aanzien van de detailvraag over de schoonmaakkosten van de sporthal wordt
separaat teruggekomen. Dit is een toezegging.
Portefeuillehouder Van Veen reageert op de vragen rondom de blauwe boa’s. Hij is blij
met de sluitende begroting en hoe handhaving daarin verwerkt is. Hij geeft aan dat we nu
in de eerste fase zitten waarin we 2 blauwe boa’s (waarvan 1 vaste) hebben en 2 groene.
De groene boa’s hebben beide een beschikking over een auto, zoals de raad eerder heeft
besloten bij aanschaf van de 2e auto. De blauwe boa’s hebben voor hun zichtbaarheid de
beschikking over een fiets. De afspraak is dat de fiets in de auto wordt gelegd en
vervolgens uit de auto wordt gehaald in een ander dorp binnen onze gemeente zodat de
betreffende boa zichtbaar is op straat. De ene boa heeft een bedrijfswagen van City 360.
De andere boa heeft inderdaad een eigen auto en een vergoeding van 19 cent per
kilometer zoals iedere andere ambtenaar binnen onze gemeente. Portefeuillehouder Van
Veen ziet op dit moment geen mogelijkheden en redenen om nog meer geld uit te geven
aan handhaving qua capaciteit of bewapening. De gemeente heeft nu de beschikking over
4 medewerkers, dat is passend. Ook al hebben we genoeg werk voor 10 boa’s. Uitbreiding
wordt niet uitgesloten, dan zal dat terugkomen in het beleidsplan handhaving zoals we
eerder hebben afgesproken. Er is nu een apart bedrag van 5000 euro opgenomen omdat
we zeker weten dat dit bedrag nodig is bovenop de normale post. In het verleden werd dit
onder de post onvoorzien geschaard. Ook uit de PIT-acties komt werk voort. Deze uren
moeten ergens vandaan gehaald worden. Bovendien hebben we een cao-verhoging van
6% dat verwerkt moet worden in de begroting.
Ten aanzien van de bewapening met knuppels en pepperspray geeft portefeuillehouder
Van Veen aan dat hij graag het advies van de politie af wacht en of we wel behoefte
hebben aan dit materiaal. Echter, hadden we deze middelen gehad, dan was de kwestie in
Bakel niet voorkomen, meent portefeuillehouder Van Veen.
Wat betreft het dossier JvD geeft hij aan eerder toegezegd te hebben de raad hierover
aan het einde van het jaar bij te praten. Die toezegging komt het college na.
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Vervolgens geeft de SP nogmaals aan dat ze het niet eens is met de afvalstoffenheffing
en de ozb-stijging. Ze stelt voor dat burgers weer 2 keer per jaar gratis hun afval naar de
milieustraat kunnen brengen.
De Dorpspartij vraagt de SP waar zij het geld vandaan wil halen voor haar extra
bestedingen, aangezien de SP aangeeft het ook niet eens te zijn met de lastenstijging en
bezuiniging. De SP geeft hierop aan dat er wel wat minder geld naar de MFA in Bakel kan.

7. In exploitatie nemen van 2 bouwgrondcomplexen / Paterslaan De Rips en De
Berken Milheeze
(voorbereiding besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter)

Procesconclusie: voldoende voorbereid. Hamerstuk. Dit onderwerp kan in handen
worden gesteld van de raad tijdens de raadsvergadering van 7 november.
Opinie:
CDA is het eens en content met het voorstel inzake de bouwgrondcomplexen. Volgens de
partij is het voorstel goed voor de jeugd en de andere doelgroepen.
De andere fracties geven aan het woord niet te hoeven voeren over dit onderwerp.

8. Stand van zaken: samenwerking, bovengemeentelijk en regionale zaken
Rens de Haans, DP, geeft aan dat op 9 oktober een bijeenkomst was inzake het MRE. Het
viel op dat de opkomst vanuit Gemert-Bakel laag was. Echter het MRE gaat wel over
belangrijke onderwerpen. Rens doet mede namens de SP het verzoek hier breder
vertegenwoordigd te zijn vanuit de raad.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.26 uur.
Toezeggingen:
Cie
22-10- Agp 6 Vraag van LR/D66, uitleg geven/nagaan
F&B
2019
bedrag dat is opgenomen inzake bereikbaarheid
Beekse Brug

De Ruiter

Cie
F&B

22-10- Agp 6 VVD vraagt hoeveel geld aan externe
De Ruiter
2019
partijen is uitgegeven in 2018 en 2019 in adviezen
aan het college. Naam organisatie, onderwerp,
projecten, advies en kosten op een rij.

Cie
F&B

22-10- Agp 6 VVD vraagt tav prognose 2020/2023 hoe
2019
de solvabiliteitsratio berekend wordt en of dat
klopt omdat de schulden toenemen.

De Ruiter
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Cie
F&B

22-10- Agp 6 VVD wenst uitleg over de schulden van 114 De Ruiter
2019
oplopend naar 123 miljoen.

Cie
F&B

22-10- Agp 6 Vertrouwelijke toezegging aan SP
2019
vertrouwelijke lijst met panden en bijbehorende
boekwaarden.

De Ruiter

Cie
F&B

22-10- Agp 6 SP tav schoonmaak sporthal uitleg of het
2019
bedrag gezien kan worden als voor- of nadeel.

De Ruiter

Cie
F&B

10-92019

Agp 5 vliegbasis: de heer Kwast zegt toe binnen
een maand schriftelijk antwoord te geven op de
vragen van LR/D66. Dus voor 10 oktober 2019.

Van Veen

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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