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Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1.

Mogelijkheid tot inspreken

Geen verzoeken tot inspreken ontvangen.

2.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 20.15
uur. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
CDA, raadslid Coppens, kondigt een motie aan,
over winterterrassen en een over initiatieven
rond de feestdagen. De motie wordt behandeld
als agendapunt 16.
Raadslid Hoevenaars (SGB) kondigt een motie
aan over kerstuitkering ouders toeslagenaffaire.
Deze wordt als agendapunt 17 aan de agenda
toegevoegd.
De voorzitter meldt dat vanwege verhindering
van de te beëdigen persoon agendapunt 9 komt
te vervallen.

3.

Mondelinge vragen

Van de gelegenheid het college mondeling te
bevragen wordt door het raadslid Vogels gebruik
gemaakt. Wethouder Van Extel -Van Katwijk
zegt dat het college bekend is met de kaart die
ten behoeve van MER onderzoek potentiele
mestverwerkingslocaties in beeld brengt. De
kaart zegt niets over voornemens om op
bepaalde locaties mestverwerking ook toe te
staan.
De heer Vogels vraagt welke
overlastbeperkende maatregel en met welk
effect tot stand is gebracht bij Rooije Hoefsedijk
41, of de gemeente in kosten bijdraagt, en

wanneer indieners van zienswijze worden
geïnformeerd. Wethouder Van Extel-van Katwijk
zegt dat het college vergunningverlening op 15
december bepreekt, indieners zienswijze op de
gebruikelijk wijze bericht ontvangen en geen
afspraken gemaakt zijn mbt kosten. De
maatregel betreft een luchtwasser met als effect
geurreductie van 1,0 naar 0,4 odeur units.
4.

Vaststellen verslag 12
november 2020.

Ongewijzigd vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken

5.a.

Mededelingen

Geen.

5.b

Postlijst

Er zijn geen opmerkingen bij de
afdoeningsadviezen.

5.c

Lijst met toezeggingen

Er zijn geen opmerkingen.

5.d

Voortgang moties

Raadslid Van Loon (CDA) geeft aan dat de motie
witte anjersperken niet conform is uitgevoerd en
nodigt het college uit alsnog aan de bedoeling
van de motie te voldoen.

HAMERSTUKKEN
6.

Vaststellen
bedrijventerreinprogrammering
De Peel

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform het voorstel.

7.

Vaststellen belasting- en
legesverordening 2021

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming tot vaststellen van de verordeningen.

8.

Benoemen
raadscommissieleden LR&D66
en VVD

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming bij acclamatie tot benoeming.

9.

Beëdigen n.a.v. benoemen
nieuwe voorzitter gezamenlijke
rekenkamercommissie

Vervalt agv verhindering.

10.

BESPREEKSTUKKEN

11.

Vaststellen 4e financiële
rapportage

De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemming conform het voorstel.

Vaststellen opgelegd
voorkeursrecht
bedrijventerreinen Bakel en
Milheeze

De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemming unaniem conform het voorstel. Ook
motie I wordt met algemene stemmen aanvaard.
De motie van de leden Coopmans (Dorpspartij)
en Van Loon (CDA) roept het college op:
De instrumenten en bevoegdheden ingevolge de

Wet voorkeursrecht gemeenten, alsmede
overige ruimtelijke instrumenten, uitsluitend in te
zetten zolang deze aan behoud van het dorpse
en open karakter van Bakel bijdragen.
Namens het college zegt wethouder Van Dijk toe
met de inwoners van Milheeze verder in gesprek
te gaan over eventuele woningbouw op locatie.
12.

Vaststellen 2e
bestuursrapportage 202 en
ontwerp 2e begrotingswijziging
2020 BSOB

De raad besluit na beraadslaging en na
stemming conform het voorstel.

13.

Vaststellen
Bedrijfsinvesteringszone
Gemert (BIZ)

De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemming unaniem conform het voorstel.
Namens het college zegt wethouder Van Dijk toe
dat zij zich maximaal inzet voor een goede
vertegenwoordiging van alle ondernemers in het
stichtingsbestuur met een onafhankelijk
voorzitter.

14.

Vaststellen 2e actualisatie
bouwgrondexploitatie 2020 –
herziening exploitatieplan
Wolfsveld 2010

De raad besluit na beraadslaging zonder
stemming conform voorstel, met uitzondering het
bij punt 3. Voorgestelde beslispunt. De raad
besluit derhalve niet vast te stellen het ontwerp
‘Exploitatieplan Bedrijventerrein Wolfsveld 2010,
1e herziening, structureel’.

15.

Zienswijze raad op ontwerp
oprichtingsakte St. Dorpsondersteuning Gemert-Bakel

De raad spreekt als zijn zienswijze uit:
-dat het college dient in te zetten op het doen
opnemen van een regeling die er in voorziet, c.q.
gaat voorzien, dat het college alleen het
bestuurslid dat namens de gemeente GemertBakel in het stichtingsbestuur participeert
benoemt, ontslaat en schorst. Benoeming,
ontslag en schorsing van de overige leden van
het stichtingsbestuur wordt alsdan overgelaten
aan de partijen waarmee binnen de stichting
wordt samengewerkt.
-dat het college onderzoekt of het wenselijk is,
c.q. wordt, om de vertegenwoordiger van de
gemeente in het stichtingsbestuur te selecteren
vanuit een ambtelijk faciliterende en
ondersteunende achtergrond in plaats vanuit de
achtergrond van de inhoudelijk op het sociaal
domein betrokken beleidsafdeling.

16.

Motie initiatieven rondom
feestdagen

De motie wordt unaniem aangenomen. Het
college wordt hierdoor opgeroepen:
-Zich maximaal in te spannen om initiatieven van
verenigingen en stichtingen binnen GemertBakel rondom de feestdagen mogelijk te maken
met inachtneming van de maatregelen omtrent
Covid-19;

-Deze initiatieven bij het vergunningstraject te
vrijwaren van verschuldigde leges;
-Deze vrijstelling van leges voor verenigingen en
stichtingen binnen Gemert-Bakel toe te passen
tot en met 1 januari 2021.
17.

Motie kerstuitkering ouders
toeslagenaffaire

De motie wordt unaniem aangenomen. Het
college wordt daarmee opgeroepen:
-De 750 euro uitkering die de getroffenen van de
toeslagenaffaire dit jaar krijgen, op geen enkele
manier te verrekenen met de bijstandsuitkering
of andere gemeentelijke uitkeringen.

18.

Afscheid Anke wethouder Van
Extel-van Katwijk

De raad neemt onder meer door aannemen van
een motie van felicitatie onder dankzegging
afscheid van wethouder Van Extel-van Katwijk
vanwege haar benoeming tot burgemeester van
Asten.

19.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 28 januari 2021.
de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

ing. M.S. van Veen

