Verslag van de raadscommissievergadering Ruimte en Mobiliteit d.d. 13 mei 2020
Aanwezig
Voorzitter:
Commissiegriffier:

Joris van Loon
Elice Steijaert

Commissieleden:
CDA:
LR&D66:
Dorpspartij:
Sociaal Gemert-Bakel:
VVD:

6/12
Wim Meulenmeesters
Martien Bankers
Toon Coopmans
Stan van Kollenburg
Willem van den Elsen

Collegeleden
Anke van Extel – van Katwijk (wethouder)
Ambtelijke vertegenwoordiging namens college:
Wim Willems, Ad van de Voort, Patrick de Wit
Andere aanwezigen: Toos van den Hurk (tribune)

1. Algemene mogelijkheid tot inspreken
Dit is nu niet mogelijk.
2. Openen commissievergadering, mededelingen en vaststellen van de agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en stelt de agenda vast.
3. Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t.
actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
Er zijn geen vragen ingekomen.
4. a. Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 15 januari 2020
Over dit concept verslag zijn bij de schriftelijke commissieronde ( 1-4-2020) geen opmerkingen
ontvangen. Het verslag van de commissievergadering d.d.19-2-2020 kan daarom nu zonder
verdere bespreking ongewijzigd vastgesteld worden.
b. Lijst met toezeggingen
Geen opmerkingen.
c. Termijnplanning
Dorpspartij mist het beleid splitsing boerderijen op de agenda. Deze stond eigenlijk voor juni
op de agenda voor de commissie en voor juli in de raad.
Wethouder van Extel – van Katwijk reageert dat dit inderdaad op de agenda moet staan.
Toezegging: het beleid splitsing boerderijen wordt opnieuw op de agenda gezet (juni
commissie, juli raad)
LR/D66 mist de evaluatie van het maai- en bermbeheer. Dit zou in het voorjaar plaatsvinden
was de toezegging. De evaluatie is nodig om goed te kunnen beoordelen welke middelen
nodig zijn voordat de kadernota wordt behandeld. Wat gebeurt er nog met de motie
“fietsverbinding net niet”.
Wethouder van Extel – van Katwijk geeft aan beide vragen nu niet te kunnen beantwoorden.
Het maai- en bermbeheer ligt bij openbaar beheer.

Fietsverbinding is volgens de wethouder wel opgepakt. Dit wordt ook nagezocht. Beide vragen
worden schriftelijk beantwoord.
Toezegging: er wordt schriftelijk antwoord gegeven over de planning van de evaluatie van het
maai- en bermbeheer en wat er nog gaat gebeuren met de motie “fietsverbinding net niet”.
5. Presentatie proeftuin Elsendorp (informeren – portefeuillehouder van Extel – van
Katwijk)
Procesconclusie: de commissie is voldoende geïnformeerd.
Wethouder van Extel – van Katwijk licht toe dat deze presentatie eigenlijk samen met
deelnemers van de proeftuin zou plaatsvinden. Gisteren nog kernteam geweest waarop ook zij
inbreng hebben gehad. Zodra corona voorbij is gaan we dit opnieuw oppakken, bijv. door met
z’n allen te gaan kijken.
Patrick de Wit geeft een toelichting.
De presentatie wordt nog aangepast. Daar waar “dorp” staat wordt dit vervangen door de
“dorpscommissie” om misverstanden te voorkomen.
Afgesproken wordt dat als er zaken liggen (concreet) dan worden ze ook in de cie voorgelegd
en besproken. In het najaar, wanneer de maatregelen het toelaten, wordt samen met de
commissieleden een bezoek ter plaatse gebracht.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:51 uur.
OVERZICHT TOEZEGGINGEN COMMISSIE:
Datum
Cie
23-06-16

16-05-2018

13-6-2018
13-6-2018

11-9-2019
23-10-2019

Toezegging
Zodra nulmeting is uitgevoerd en een
plan van aanpak opgesteld mbt
woonwagenlocaties legt het college dit
onderwerp opnieuw voor aan de
raad/raadscommissie.
Zodra opportuun informeert het college
/ wethouder Van Extel-van Katwijk de
commissie mbt vliegenoverlast De
Rips. In juni volgt sws een update.
Bp buitengebied –Opschonen lijst met
cultuur historische objecten i.s.m.
nieuwe kaders op dat punt.
Bp buitengebied – In de kadernota
(begrotingsvoorstellen) inzichtelijk
maken wat de status is van huisvesting
arbeidsmigranten.
wanneer een boerderijsplitsing wel of
niet gehonoreerd wordt, wordt goed
uitgelegd waarom
Afspraken rondom het regionaal

Afgedaan ja/nee

23-10-2019

23-10-2019

23-10-2019

13-05-2020
13-05-2020
13-05-2020

bedrijventerrein komen in 2020 naar de
raad.
Het beleid en de afspraken rondom
legionella en overige afspraken met
sportverenigingen worden in 2020
voorgelegd aan de raad
De vraag of een ton budget voor het
onderwerp legionella voldoende is
wordt voor een antwoord doorgegeven
aan wethouder De Ruiter.
Er wordt nog teruggekomen op het
onderwerp samenwerking MRE en alles
wat daar speelt zodat de raad daar
goed in meegenomen wordt
het beleid splitsing boerderijen wordt
opnieuw op de agenda gezet (juni
commissie, juli raad)
er wordt schriftelijk antwoord gegeven
over de planning van de evaluatie van
het maai- en bermbeheer
er wordt schriftelijk antwoord gegeven
op de vraag wat er nog gaat gebeuren
met de motie “fietsverbinding net niet”.

