Besluitenlijst Collegevergadering (Openbaar) d.d. 23 februari 2021
Aanwezig:
Burgemeester M.S. van Veen
Wethouder W.S.A. van Zeeland
Wethouder W.C.P. Steeghs
Wethouder I. van Dijk
Secretaris G.A.G.H. Wouters
Afwezig:
AO

Notulen BenW vergadering d.d. 9 februari 2021
Besluit
Het college stelt de notulen volgens concept vast.
Toelichting
Notulen collegevergadering d.d. 9 februari 2021.

AO

Procesbesluit inzake dagvaarding Hove Beheer
Besluit
Verweer te voeren in aangespannen rechtsgeding.
Toelichting
Om verweer te voeren tegen de dagvaarding van Hove dient
procedureel daartoe te worden besloten.

AO

Adviesnota B&W publicatiedienst Daadkracht
Besluit
Een contract voor de elektronische publicaties aan te gaan met
Daadkracht Bekendmaken voor de looptijd van 1 jaar.
Toelichting
De elektronische publicatiewerkzaamheden zijn tot 1 maart 2021
ondergebracht bij een externe dienstverlener. De publicatiedienst
Daadkracht Bekendmaken biedt een soortgelijke dienstverlening
aan voor een lagere prijs. Door een contract aan te gaan met een
korte looptijd van 1 jaar kan ervaring worden opgedaan met de
nieuwe dienstverlener.

BV

Doelmatigheidsonderzoeken 2020
Besluit
1. De raad middels een RIN informeren over de resultaten van
de in 2020 uitgevoerde doelmatigheids- en
doeltreffendheidsonderzoeken op basis van de Verordening
onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel
213a van de Gemeentewet naar Social Return on
Investment en Inhuur derden.
2. De volgende aanbevelingen over te nemen:
-De onderbouwing van de gehanteerde SROI normen in de
processen te verankeren;
-De wenselijkheid van het opleggen van een SROI
verplichting aan professionele gesubsidieerde instellingen te
onderzoeken en voorstellen te doen het SROI beleid en het
subsidiebeleid in overeenstemming te brengen;
-Het benodigd inzicht in de marge van het MSP bij de inhuur
derden mee te nemen bij de nieuwe aanbesteding van de
inhuur derden;
-Bij de inzet van externen goed beoordelen onder wiens
leiding en toezicht de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Toelichting
Op grond van artikel 5 lid 2 van de Verordening onderzoeken
doelmatigheid en doeltreffendheid heeft het college een tweetal
onderzoeken uitgevoerd. Voor 2020 betreft dit onderzoeken naar
de inzet van Social Return on Investment en Inhuur derden.
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BV

Inkoop fiscale adviesdiensten vennootschapsbelasting
Besluit
Af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid voor de afgenomen
diensten m.b.t. de vennootschapsbelasting.
Toelichting
Voor het voldoen aan de wettelijke aangifteplicht voor de
vennootschapsbelasting (vpb) is in de afgelopen jaren fiscaal
advies en ondersteuning ingewonnen. Voor de opdracht(en) voor
fiscale begeleiding is echter geen aanbesteding cq. inkoopstrategie
conform inkoopbeleid vastgesteld. Om te voldoen aan rechtmatig
inkopen wordt het college voorgesteld om af te wijken van het
gemeentelijk inkoopbeleid voor het inkopen van diensten m.b.t. de
vennootschapsbelasting.

OB

Beslissing op bezwaar Schutsveld in Gemert
Besluit
In overeenstemming met het advies van de Commissie
Bezwaarschriften het verslag aan te passen.
Toelichting
Naar aanleiding van de beslissing van het college en de verstrekte
informatie op het WOB verzoek hebben verzoekers bezwaar
gemaakt. Het bezwaar: de verstrekte informatie (WOB verzoek
voor toesturen verslag) is niet goed te interpreteren omdat een deel
van de personen met naam wordt genoemd en een ander deel niet.
De commissie bezwaarschriften adviseert om het besluit te
herroepen.
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OB

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Uniek Sporten De
Peel
Besluit
1. In te stemmen met ondertekening van de
Samenwerkingsovereenkomst Uniek Sporten De Peel.
2. Wethouder Wilmie Steeghs te machtigen voor de
ondertekening.
3. Een bedrag van € 3.766 beschikbaar te stellen voor
gezamenlijke financiering van de projectleider en activiteiten.

Toelichting
Aangaan van samenwerking met gemeenten in de regio met als
doel om zoveel mogelijk mensen met een beperking te kunnen
laten sporten en/of bewegen.
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OB

Kredietaanvraag renovatie 2 kunstgras hockeyvelden (Niet
openbaar)
Besluit
1. In te stemmen met adviesvoorstel en begrotingswijziging
voor de gemeenteraad.
2. Onderdelen die nu niet vervangen worden, maar wel op de
renovatieplanning staan voor 2021 doorschuiven en op 2026
laten terugkomen op de renovatieplanning.
3. In te stemmen met de inkoopstrategie renovatie 2 kunstgras
hockeyvelden.
4. In te stemmen om de aanbesteding voorafgaand aan het
besluit van de Raad te starten. In de
aanbestedingsdocumenten wordt vermeld te gunnen onder
voorbehoud van het besluit van de Raad in verband met het
beschikbaar budget.
Toelichting
Het renoveren van 2 kunstgras hockeyvelden: HC Gemert (veld 1)
en het veld bij HC Bakel. Beide velden voldoen niet meer aan de
normen van het NOC*NSF.
Uitvoering geven aan de renovatie dat is vastgesteld in het
beheerplan sportparken 2020-2023, met daarbij een extra benodigd
budget voor het storten van materialen en niet geplande
vervangingen.
Het vaststellen van de inkoopstrategie om de renovatie van de 2
kunstgras hockeyvelden door een marktpartij uit te laten voeren.
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SD

RIN versturen naar de gemeenteraad over de uitkomsten van
de kwaliteitsmeting HO 2020
Besluit
In te stemmen met de RIN en deze te versturen naar de
gemeenteraad.
Toelichting
Wmo-huishoudelijke ondersteuning (HO) blijft een actueel thema.
Deze raadsinformatienota informeert de raad over de uitvoering
van de optische controles in de Peel en de stand van zaken wat
betreft resultaatgericht werken.
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SD

Vaststelling Senzer 2020
Besluit
1. De definitieve subsidie 2020 aan het Werkbedrijf Senzer
vast te stellen op € 11.969.169,-;
a) Voor uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening
(WSW) € 4.925.724,-;
b) Voor het verstrekken van een uitkering aan die inwoners
die (tijdelijk) niet kunnen voorzien in hun eigen
levensonderhoud of het verstrekken van loonkostensubsidie
zoals bedoeld in de Participatiewet (BUIG) en de uitvoering
van het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz 2004) €
5.454.897,-;
c) Voor uitvoering van de participatie-activiteiten (reintegratie) naar werk of vrijwilligerswerk (Participatie-budget)
€ 358.304,-;
d) Voor bijdrage aan de bedrijfsvoering van Senzer voor het
uitvoeren van bovenstaande taken (algemene middelen) €
1.219.561,-.
2. Aan Werkbedrijf Senzer een nabetaling te doen van
€796.892,- bestaande uit:
a) FCL Senzer Bijdrage WSW oud 6611500/42443
€561.135,-;
b) FCL Senzer Bijdrage Participatiewet re-integratie
6623100/42443 € 38.398,-;
c) FCL Senzer bijdrage BUIG PW 6610120/42443 €
197.359,-.
3. Aan Werkbedrijf Senzer een bedrag van € 47.515,- terug te
vorderen voor de bijdrage algemene middelen 2020 en deze
middels een factuur aan Senzer in rekening te brengen.
4. De in de circulaire 2020 bekendgemaakte uitkering voor
Bonus Beschut Werken 2019 vast te stellen op € 28.562,- en
te betalen aan Senzer.
5. De in de circulaire 2020 bekendgemaakte aanvullend budget
voor BBZ 2017 vast te stellen op € 8.225,- en te betalen aan
Senzer.
6. De in de septembercirculaire 2019 bekendgemaakte en
uitgekeerd aanvullend budget voor
Levensvatbaarheidonderzoek BBZ 2020 vast te stellen op €
10.683,-.
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Toelichting
Jaarlijks stelt de gemeente voorlopige bedragen ter beschikking
aan GR Senzer voor uitvoering van de taken binnen de
Participatiewet. Het betreft BUIG-middelen (incl. Bbz
(Bijstandsbesluit zelfstandigen)), het participatie-budget reintegratie, middelen Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), en een
gemeentelijke bijdrage in de uitvoeringskosten van Senzer. Na
afloop van het jaar worden deze in het daaropvolgende jaar
definitief vastgesteld. Met voorliggende vaststelling 2020 aan
Senzer wordt deze ter besluitvorming aan u voorgelegd.
SPP

Indienen zienswijze ontwerp voorkeursbeslissing
luchtruimherziening
Besluit
1. In te stemmen met het vanuit Gemert-Bakel in samenspraak
met de omliggende gemeenten van vliegbasis De Peel
indienen van de concept-zienswijze op de OntwerpVoorkeursbeslissing Luchtruimherziening.
2. De zienswijze na vaststelling door het college ter
kennisname toe te zenden aan de leden van de
gemeenteraad.
Toelichting
De gemeente Gemert-Bakel wil samen met de regiogemeenten
rond vliegbasis De Peel een zienswijze indienen op de OntwerpVoorkeursbeslissing Luchtruimherziening.

SPP

Metropoolregio Eindhoven - overleg - vergadering Algemeen
Bestuur
Besluit
Kennis te nemen van het advies, de agenda en de stukken van het
overleg van het AB van de MRE van 24 februari 2021.
Toelichting
Op 24 februari 2021 vindt de vergadering plaats van het Algemeen
Bestuur (AB) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Op basis
van de agenda en de stukken wordt advies uitgebracht.
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SPP

Motie doortrekken A77
Besluit
In te stemmen met de RIN over de motie A77.
Toelichting
Tijdens de raadsvergadering van 4 juni 2020 is de motie
doortrekken A77 aangenomen. In de raadsinformatienota (RIN)
wordt de afhandeling van de motie toegelicht.

VT

Principeverzoek Renseweg 31 in De Mortel
Besluit
Het principeverzoek voor Renseweg 31 te De Mortel af te wijzen.
Toelichting
Principeverzoek tot het verlenen van principemedewerking aan een
herontwikkeling van de locatie aan de Renseweg 31 te De Mortel
waarbij acht woningen worden gerealiseerd en de bestaande
boerderij wordt gesplitst.

VT

Principeverzoek Peeldijk 46 in Handel
Besluit
Het principeverzoek voor Peeldijk 46 te Handel af te wijzen.
Toelichting
Verzoekers willen principemedewerking aan het tijdelijk gebruiken
van een gedeelte van het perceel Peeldijk 46 te Handel (en de
daarop gevestigde opstal) voor airsoft.
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VT

Aanwijzingsbesluit W. van Zeeland AB Omgevingsdienst
Zuidoost Brabant
Besluit
1. Wethouder W. van Zeeland te benoemen als AB-lid
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.
2. Wethouder W. Steeghs te benoemen als vervangend AB-lid
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.
3. GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant te informeren over
dit besluit.

Toelichting
De gemeente Gemert-Bakel is in de GR Omgevingsdienst Zuidoost
Brabant vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Wegens het
vertrek van mevrouw A. van Extel is de positie van AB-lid
vrijgekomen en zal dit opnieuw ingevuld moeten worden.
Portefeuillehouder RO, wethouder W. van Zeeland zal de positie
van AB-lid gaan vervullen. Bij afwezigheid zal ze vervangen worden
door wethouder W. Steeghs.
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VT

Gecoördineerde besluiten over ontwerpbestemmingsplan en
ontwerp-ontgrondingsvergunning Witrijt ten behoeve van
uitbreiding Bakelse Plassen.
Besluit
1. Akkoord te gaan met het ontwerp van het bestemmingsplan
"Witrijt";
2. Het ontwerp bestemmingsplan partiële herziening "Witrijt" in
procedure te brengen op grond van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) met in achtneming van afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
3. Op basis van het coördinatiebesluit tegelijk met het ter
inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan ook de
ontwerpbeschikking van de ontgrondingsvergunning en
watervergunning ter inzage te leggen.
4. Akkoord te gaan met de raadsinformatienota en deze aan de
gemeenteraad aan te bieden.
5. In te stemmen met de exploitatieovereenkomst en deze door
de burgemeester te laten ondertekenen.
6. In te stemmen met de planschadeovereenkomst en deze
door de burgemeester te laten ondertekenen.

Toelichting
Ten behoeve van de uitbreiding van de Bakelse Plassen met de
plas Witrijt is het ontwerp van het bestemmingsplan Witrijt
voorbereid. Eerder is het bestemmingsplan opgestuurd naar de
betrokken medeoverheden ten behoeve van het vooroverleg. Ook
is een aanvraag ontgrondingsvergunning bij de provincie ingediend
en een aanvraag watervergunning bij het waterschap. De
gemeenteraad heeft besloten dat de verschillende aanvragen
gecoördineerd worden afgehandeld. Het ontwerpbestemmingsplan
en de ontwerp beschikking voor de ontgrondingsvergunning en
watervergunning worden tegelijkertijd ter inzage gelegd.
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VT

Planning besluitvorming Omgevingswet
Besluit
In te stemmen met de RIN over het proces en de planning van de
besluitvorming.
Toelichting
In samenhang met de vele voorbereidende werkzaamheden die
onze ambtelijke organisatie verricht ter voorbereiding op de
Omgevingswet, zijn er besluiten die door de gemeenteraad
genomen moeten worden. Deze besluiten zijn afgeleid van de
minimale acties die de VNG heeft benoemd om goed voorbereid te
zijn op de Omgevingswet. Deze RIN biedt een overzicht van
onderwerpen waarover de gemeenteraad besluiten dient te nemen
voordat de Omgevingswet in werking treedt op 1 januari 2022.

VT

Principeverzoek oprichten 8 woningen hoek Predikant
Swildensstraat/ Vicaris van der Asdonckstraat in Gemert
Besluit
1. In principe medewerking verlenen aan een herziening van
het bestemmingsplan conform artikel 3.1 lid 1 Wet ruimtelijke
ordening, mits voldaan wordt aan de randvoorwaarden,
zoals opgenomen in bijgevoegde brief aan initiatiefnemer;
2. Initiatiefnemer een exploitatie- en planschadeovereenkomst
laten ondertekenen;
3. Initiatiefnemer een conceptbestemmingsplan op laten
stellen;
4. Het principebesluit gedurende één jaar van toepassing
verklaren;
5. Herinvesteren in de kwaliteit van de openbare ruimte
(groenkwaliteit)
Toelichting
Er is een principeverzoek ingediend om medewerking te verlenen
aan het oprichten van 8 woningen op de hoek Predikant
Swildensstraat/ Vicaris van der Asdonckstraat in Gemert. Het plan
voldoet niet aan de voorschriften van bestemmingsplan
"Woongebied Gemert 2011". Hiervoor dient een
bestemmingsplanprocedure gevolgd te worden op basis van artikel
3.1 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening.
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VT

Beslissing op bezwaar korting subsidie
Monumentenspaarfonds Boekent 3 in Gemert
Besluit
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften, het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
Toelichting
Het nemen van een beslissing op het bezwaar en daarmee het
afronden van een lopende procedure.

VT

Beslissing op bezwaar korting subsidie
Monumentenspaarfonds Elsendorpseweg 74 in Elsendorp
Besluit
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften, het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
Toelichting
Het nemen van een beslissing op het bezwaar en daarmee het
afronden van een lopende procedure.

VT

Beslissing op bezwaar korting subsidie
Monumentenspaarfonds Elsendorpseweg 72 in Elsendorp
Besluit
Conform het advies van de commissie bezwaarschriften, het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
Toelichting
Het nemen van een beslissing op het bezwaar en daarmee het
afronden van een lopende procedure.
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VT

Oprichten van een bedrijfswoning voor de locatie
Jodenpeeldreef 1a in De Rips
Besluit
1. De vergunning te verlenen voor de aanvraag van een
bedrijfswoning voor de locatie Jodenpeeldreef 1a in De Rips
mits het plan voldoet aan alle overige wetgeving;
2. De vergunning van de bedrijfswoning voor de locatie
Jodenpeeldreef 1a in De Rips verleend op 11 april 2013 in te
trekken.
Toelichting
De locatie Jodenpeeldreef 1a in De Rips doet mee aan de regeling
‘sanering varkenshouderijen’ zoals deze is opgesteld door
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit’.
Uitgangspunt is om te stoppen met het houden van dieren om de
overlast in een belast gebied te verminderen. Door de
initiatiefnemer is een aanvraag ingediend voor het oprichten van
een bedrijfswoning. De planning van de initiatiefnemer is om de
aangevraagde woning nog te realiseren voordat de herziening van
het bestemmingsplan voor het stoppen met de veehouderij wordt
ingediend bij de gemeente. Doordat de bedrijfswoning reeds
aanwezig is bij het indienen van de herziening van het
bestemmingsplan voor omzetten naar een akkerbouwbedrijf,
gelden de geurnormen voor een bedrijfswoning met een agrarisch
bedrijf waar dieren worden gehouden. Zonder deze planning is het
planologisch niet mogelijk een niet geurgevoelige bedrijfswoning bij
het akkerbouw bedrijf te bestemmen.
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VT

Bestuurlijke lus Dakworm
Besluit
1. Kennis te nemen van de tussenuitspraak van de Raad van
State over het bestemmingsplan "Gemert-Bakel Stedelijke
gebieden, oktober 2018" waar artikel 8:51d van de Awb
(bestuurlijke lus) wordt toegepast;
2. In te stemmen met de memo "Locatie Dakworm Bakel,
propaantank" opgesteld door Accent Adviseurs 10 februari
2021 en het daaraan ten grondslag liggende onderzoek
"Dakworm te Bakel Onderzoek ruimtelijke mogelijkheden
bouwkavel" opgesteld door Kragten 21 januari 2021;
3. De gemeenteraad te verzoeken om de memo "Locatie
Dakworm Bakel, propaantank" opgesteld door Accent
Adviseurs 10 februari 2021 en het onderzoek "Dakworm te
Bakel Onderzoek ruimtelijke mogelijkheden bouwkavel"
opgesteld door Kragten 21 januari 2021 als bijlage bij de
toelichting van het bestemmingsplan "Gemert-Bakel
Stedelijke gebieden, oktober 2018" met de planaanduiding
NL.IMRO.1652.Stedelijk102018-VA02 op te nemen en te
verwerken in de ruimtelijke onderbouwing;
4. De gemeenteraad te verzoeken om de voorwaardelijke
verplichting, zoals opgenomen in de memo "Locatie
Dakworm Bakel, propaantank" opgesteld door Accent
Adviseurs 10 februari 2021, als voorwaardelijke bepaling in
de regels van het bestemmingsplan "Gemert-Bakel
Stedelijke gebieden, oktober 2018" met de planaanduiding
NL.IMRO.1652.Stedelijk102018-VA02 op te nemen;
5. Akkoord te gaan met de vaststelling van het gewijzigde
bestemmingsplan "Gemert-Bakel Stedelijke gebieden,
oktober 2018";
6. Het gewijzigde bestemmingsplan "Gemert-Bakel Stedelijke
gebieden, oktober 2018" ter vaststelling aan de
gemeenteraad aan te bieden.

Toelichting
Na de vaststelling van het bestemmingsplan "Gemert Bakel
Stedelijke gebieden, oktober 2018" is bij de Raad van State beroep
aangetekend tegen de ontwikkellocatie Dakworm ong. in Bakel in
dit bestemmingsplan. Naar aanleiding hiervan heeft de Raad van
State op 18 november 2020 een tussenuitspraak gedaan waarbij
de gemeenteraad wordt opgedragen om voor 11 maart 2021 een
gebrek in het bestemmingsplan te herstellen. Inmiddels heeft de
initiatiefnemer een aanvullend onderzoek en daarop gebaseerde
aanvullende bestemmingsregeling ingediend. Onderzoek en
regeling zijn ambtelijk getoetst en akkoord bevonden en aan het
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bestemmingsplan toegevoegd. Naar aanleiding hiervan wordt
voorgesteld om het gewijzigde bestemmingsplan op 18 maart 2021
ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. De Raad van
State betrekt het herstelbesluit bij haar uitspraak.
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