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Theo van de Berkmortel, Stefan Janszen
Ton Vogels, Deirdre Diesveld
Rens de Haas, Sven vd Meer
Jan Vroomans, Christel Maas
Therese van den Eventuin, Jaap Minnema

Collegeleden:
Burgemeester Michiel van Veen, Wethouder Inge van Dijk
Afwezig met kennisgeving Wethouder Miranda de Ruiter
Ambtelijke vertegenwoordiging namens college per agendapunt:
adjunct-directeur Ad van de Voort, Remco Groenendal.
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 gewijzigd vast.
Agendapunt VRBZO wordt naar voren gehaald zodat portefeuillehouder Van Veen zijn twee
onderwerpen achter elkaar heeft. De commissie stemt hiermee in.
CDA stelt voor agendapunt 10 afwegingskader zonnepanelen als advies aan de
agendacommissie door te schuiven naar volgende commissie zodat de concept RES ook
dan behandeld kan worden. Meerderheid van de commissie stemt hiermee in. LR/D66 en
SGB hadden het onderwerp wel alvast willen behandelen.
3. Vragen commissieleden niet geagendeerde onderwerpen
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
4. a Vaststellen conceptverslag d.d. 18 februari 2020
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.
Nav vragen LR/D66 over woonvisie in termijnplanning de volgende toezegging
genoteerd:
Urgentie van de verzoek overbrengen aan het college om de woonvisie inclusief
woningbouwprogramma te behandelen.
5. Tegemoetkoming kosten MKBA vliegbasis De Peel
(initiatief LR/D66 tot agendering commissie/ portefeuillehouder Van Veen)
Procesconclusie: voor nu voldoende behandeld. LR/D66 neemt het initiatief een motie te
ontwikkelen samen met andere fracties.
Opinie:

LR/D66 vindt het van belang dat er een MKBA-onderzoek wordt ingesteld en dat hier een
bedrag wordt vrijgemaakt, bijvoorbeeld 3000 euro. SGB en VVD steunen dit voorstel. De
fracties maken zich zorgen om de burgers die in het gebied wonen en last kunnen ondervinden
van de reactivering van de vliegbasis.
CDA ziet geen toegevoegde waarde in het onderzoek. Ook al wil dat niet zeggen dat deze
fracties zich geen zorgen maken om de betreffende inwoners. Dorpspartij steunt lijn college.
Portefeuillehouder Van Veen geeft aan dat er enerzijds geen budget is voor dit onderzoek.
Anderzijds past het niet in de subsidieverordening van maximaal 300 euro. Een MKBAonderzoek is niet verplicht. Defensie is duidelijk geweest dat ze het niet betaalt. Als college
hebben we een besluit genomen om dit onderzoek niet uit te voeren. Als u als raad vindt dat
dit een sympathieke geste is, dan gaat het college dat uitvoeren. Echter er moet wel dekking
zijn.
6. VRBZO vaststellen zienswijze ontwerp begroting 2021
(voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder Van Veen)
Procesconclusie: Hamerstuk. Commissie stemt ermee in om aan de zienswijze een passage
toe te voegen, met als strekking dat de raad begrijpt dat additionele kosten als gevolg van
corona nog niet verwerkt zijn in deze ontwerpbegroting. Portefeuillehouder Van Veen zegt toe
dit over te brengen aan het college.
7. BSOB Vaststellen zienswijze concept begroting 2021 en zienswijze op 1e
begrotingswijziging
(voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter/Van Dijk)
Procesconclusie: Hamerstuk
Toezegging: Schriftelijk antwoord op vraag waarom kosten robotisering, niet in
oorspronkelijke begroting 2020 waren opgenomen.
Opinie:
CDA, DP en VVD geven aan dat het een hamerstuk kan worden.
LR/D66 geeft aan dat het een hamerstuk mag worden, maar geeft ook hier het signaal af dat
additionele kosten ten aanzien van corona nog niet verwerkt zijn.
SGB vindt het een realistische begroting. Wel verwondert ze zich erover dat de kosten van de
robotisering niet in oorspronkelijke begroting van 2020 waren opgenomen.
Portefeuillehouder Van Dijk geeft aan dat ze schriftelijk zal reageren op de vraag ten aanzien
van de robotisering.
8. MRE Vaststellen zienswijze concept begroting 2021
incl. Brainport Development meerjaren financiering 2021-2024
(voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter/Van Dijk)
Procesconclusie: Hamerstuk
Toezeggingen:
- Wethouder zegt toe om in het AB over te brengen dat doelstellingen MRE scherper
uitgewerkt worden in resultaten in de begroting 2021.
- Stand van zaken delen maatregelen op MRE-niveau rondom corona.
- Delen van de voorwaarden voor de bijdrage van 5 ton van Brainport aan het kasteel.
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Opinie:
CDA, SGB, LR/D66 en VVD geven aan dat het een hamerstuk mag worden. Dorpspartij geeft
aan dat de begroting in de pas blijft, wel is de ambitie groot. Tijd voor uitvoering wat DP betreft.
De 4 thema’s moeten concreter uitgewerkt worden. Corona zal tevens zijn weerslag hebben op
de MRE en de thema’s. Buiten de RES zijn de doelstellingen niet concreet genoeg uitgewerkt.
Hoe gaat MRE om met de gevolgen van de corona-crisis en welke rol neemt het MRE hierin.
SGB wil graag weten aan welke voorwaarden de gemeente moest voldoen om het bedrag van
5 ton van Brainport voor het kasteel te kunnen bemachtigen.
Portefeuillehouder Van Dijk geeft aan de spelregels (voorwaarden) nogmaals toe te sturen aan
de raadscommissie. Verder zal ze het verzoek de thema’s en uitwerking scherper te
formuleren bij het algemeen bestuur neerleggen. Op MRE-niveau zijn bepaalde acties
genomen in het kader van corona. Alles wat daar besloten wordt kan periodiek meegenomen
naar onze gemeente om de commissie hierover bij te praten.
9. Beleid tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
(voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter/Van Dijk)
Procesconclusie: Bespreekstuk, door meerderheid in commissie.
LR/D66 vindt het stuk niet rijp voor de raad. VVD steunt hierin.
Verzoek LR/D66: Afgelopen 10 jaar vergunningen verzamelen, waar zitten de
arbeidsmigranten, hoeveel zijn het er en voor hoe lang is het afgegeven. College geeft aan dat
het niet haalbaar is deze informatie uit het systeem te halen voor de volgende
raadsvergadering. Wel dat het eind mei in het college besproken wordt hoe deze gegevens op
tafel te krijgen.
Opinie:
Dorpspartij geeft aan dat ze achter het voorstel van het college staat. De fractie geeft aan dat
ze het afwegingskader van de pilot door het college wil laten vaststellen.
SGB uit haar zorgen over de voorlichting in de eigen taal van de arbeidsmigranten en vraagt
zich onder andere af hoe de 85.000 euro handhaving berekend is. Ze vindt het erg veel geld
voor 1 fte. Wat is de minimale afstand tussen de 2 bedrijven.
LR/D66 vindt het niet rijp voor de raad. Geen beleid is ook beleid. Ze wil graag weten waar het
getal 60 op gebaseerd is. Verder geeft de fractie aan, dat ze een overzicht wil van hoeveel
vergunningen de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven, op welke plaatsen, voor hoeveel mensen
en voor hoe lang.
VVD heeft de berekeningen van het PON en de gemeente bestudeerd. De fractie vraagt zich
af of het college kan uitleggen waarom er uitgebreid wordt naar 60 en op welke manier er
voldoende controle is op de toeristenbelasting die geïnd mag worden, het aan- en afmelden
van personen.
CDA geeft aan dat het afwegingskader in de raad bediscussieerd en vastgesteld moet worden.
CDA is het voor de helft met LR/D66 eens, namelijk wat betreft het overzicht verkrijgen ten
aanzien van de vergunningen van de afgelopen 10 jaar.
Portefeuillehouder Van Dijk neemt waar voor portefeuillehouder De Ruiter.
Ze geeft aan dat de handhaving door een boa gebeurt, geen jurist. Ze heeft een verschil van
mening gehoord in de commissie wat betreft het afwegingskader van de pilot in de raad. De
raadscommissie mag aangeven hoe en wat ze wil behandelen. Wat betreft de vraag van de
SGB over de ruimte tussen twee bedrijven, geeft de wethouder aan dat er nog gespreksrondes
plaats vinden en een eindevaluatie in 2023 waarin weeffouten in het beleid bijgesteld kunnen
worden. Het college vindt het belangrijk om alvast te beginnen en gaandeweg een en ander bij
te stellen.
Ten aanzien van de grootschalige pilot, u als raadscommissie mag met uw collega’s
bespreken aan welk getal u denkt.
Wat betreft de voorlichting in de eigen taal aan alle nationaliteiten van de arbeidsmigranten
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begrijpt de portefeuillehouder het belang hiervan. Het college geeft aan dat deze voorlichting
de taak van de werkgever is en dat deze dat ook oppakt.
Wat betreft het bedrag van 85.000 euro zegt wethouder Van Dijk toe dat schriftelijk gereageerd
wordt om te verduidelijken hoe tot dit bedrag gekomen is.
Als het gaat om het overzicht verkrijgen van de vergunningen, wie, waar en voor hoe lang
afgegeven, geeft ze aan dat het om duizenden documenten gaat die bekeken moeten worden.
Het gaat om complexe informatie. Er ligt een voorstel bij het college eind mei om te bekijken
hoe deze gegevens achterhaald kunnen worden. Eind mei wordt hierover een besluit
genomen. Het is niet mogelijk deze antwoorden voor de raadsvergadering van 4 juni gereed te
hebben.
Verder zegt wethouder Van Dijk een en ander toe ten aanzien van vragen over de
rechtsbescherming scheiding wonen-werken, het SNF-keurmerk, toelichting proces 0 – tot nu.
In de tweede termijn geeft LR/D66 dat ze het arbeidsmigranten beleid breder aan wil pakken.
Vorig jaar heeft de raad twee locaties mogen bezoeken. Het uitgangspunt is humane
huisvesting. Een grootschalig project kan nooit zonder de raad. De fractie wenst meer
informatie voorafgaand aan de raadsvergadering van 4 juni om het alsnog te kunnen
behandelen.
LR/D66 en VVD vinden het voorstel niet rijp voor de raad. Derhalve wordt het door een
meerderheid van de commissie als bespreekstuk genoteerd voor de raadsvergadering van 4
juni aanstaande.
Kortom, de volgende toezeggingen zijn genoteerd:
 Bezien in hoeverre nationaliteit arbeidsmigranten achterhaald kan worden, zodat
voorlichting aan arbeidsmigranten zoveel mogelijk in eigen taal aangeboden kan
worden. Verantwoordelijkheid ligt overigens bij de werkgever wordt tijdens commissie
toegelicht.
 Uitleg geven hoe tot het bedrag van 1 fte 85.000 euro is gekomen
 Scherper beeld krijgen ten aanzien van resterende arbeidsmigranten (nav PONberekening – opmerking VVD), waar zitten deze personen en hoe zorgt de gemeente
ervoor dat dan ook de toeristenbelasting geïnd wordt?
 Aangeven in hoeverre, ook na de brief van de minister van BZK, de rechtsbescherming
van arbeidsmigranten geregeld is, binnen het perspectief van scheiden wonen-werken?
 Geldt het keurmerk ook voor bestaande locaties?
 Proces toelichten zoals dat is doorlopen van 0 - tot nu
 Koppeling BRP en terrein werkgever. Is de ICT-architectuur hierop in te richten
(aan/afmelden arbeidsmigranten)?
 Is een audit voor bestaande locaties mogelijk?
10. Afwegingskader zonne-energie
(voorbereiden besluitvorming / portefeuillehouder De Ruiter/Van Dijk)
Procesconclusie: advies commissie aan agendacommissie: doorschuiven naar volgende
commissieronde, tegelijkertijd behandelen met concept RES welke dan geagendeerd staat.
11. Stand van zaken: samenwerking, bovengemeentelijk en regionale zaken
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.43 uur.
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Toezeggingen:
Cie
12-5Agp 9 Is een audit voor bestaande locaties mogelijk?
F&B
2020

De Ruiter/Van Dijk

Cie
F&B

12-52020

Agp 9 Koppeling BRP en terrein werkgever. Is de De Ruiter/Van Dijk
ICT-architectuur hierop in te richten
(aan/afmelden arbeidsmigranten)?

Cie
F&B

12-52020

Agp 9 Proces toelichten zoals dat is doorlopen
van 0 - tot nu

De Ruiter/Van Dijk

Cie
F&B

12-52020

Agp 9 Geldt het keurmerk ook voor bestaande
locaties?

De Ruiter/Van Dijk

Cie
F&B

12-52020

Agp 9 Aangeven in hoeverre, ook na de brief van
de minister van BZK, de rechtsbescherming van
arbeidsmigranten geregeld is, binnen het
perspectief van scheiden wonen-werken?

De Ruiter/Van Dijk

Cie
F&B

12-52020

Agp 9 Scherper beeld krijgen ten aanzien van
resterende arbeidsmigranten (nav PONberekening – opmerking VVD), waar zitten deze
personen en hoe zorgt de gemeente ervoor dat
dan ook de toeristenbelasting geïnd wordt?

De Ruiter/Van Dijk

Cie
F&B

12-52020

Agp 9 Uitleg geven hoe tot het bedrag van 1 fte
85.000 euro is gekomen

De Ruiter/Van Dijk

Cie
F&B

12-52020

Agp 9 Bezien in hoeverre nationaliteit
De Ruiter/Van Dijk
arbeidsmigranten achterhaald kan worden, zodat
voorlichting aan arbeidsmigranten zoveel mogelijk
in eigen taal aangeboden kan worden.
Verantwoordelijkheid ligt overigens bij de
werkgever wordt tijdens commissie toegelicht.

Cie
F&B

12-52020

Agp 8 Wethouder zegt toe om in het AB over te
brengen dat doelstellingen MRE scherper
uitgewerkt worden in resultaten in de begroting
2021.

De Ruiter/Van Dijk

Cie
F&B

12-52020

Agp 8 Stand van zaken delen maatregelen op
MRE-niveau rondom corona.

De Ruiter/Van Dijk
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Cie
F&B

12-52020

Agp 8 Delen van de voorwaarden (spelregels) die De Ruiter/Van Dijk
gelden om in aanmerking te komen voor de 5 ton
bijdrage van Brainport voor het kasteel.

Cie
F&B

12-52020

De Ruiter/Van Dijk

Cie
F&B

12-52020

Agp 7 Schriftelijk antwoord op vraag waarom
kosten robotisering, niet in oorspronkelijke
begroting 2020 waren opgenomen.
Agp 3 c Urgentie van de verzoek overbrengen
aan het college om de woonvisie inclusief
woningbouwprogramma te behandelen.

Cie
F&B

18-22020

Agp 7 Inzake zienswijze kadernota BSOB,
toezegging schriftelijke beantwoording vragen
van DP en SGB

De Ruiter

Cie
F&B

18-22020

Agp 8 Inzake Woonwagens, taxatierapport
vertrouwelijk verstrekken

De Ruiter

Cie
F&B

18-22020

Agp 8 inzake Woonwagens, om hoeveel
chalets/stenen bungalows/huisjes het gaat

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

9-102018

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.

De Ruiter/Van Dijk

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