BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 28-1-2021 en 1-2-2021
Aanwezig:
De raadsleden:

28-1-2021 van 19.00 uur – 20.30 uur
M.P. Bankers (Lokale Realisten/D66), T.P.M. van den Berkmortel
(CDA) A.M. Coopmans (Dorpspartij), J.M. Dam-Coppens (CDA),
D.W.M. Diesveld (Lokale Realisten/D66), H.L.M. van Eck (Dorpspartij),
T.J.J. van den Elsen (CDA), T.G.P. van den Eventuin–Boogaerts
(SGB), J.A.M. Hoevenaars (SGB), C.M.M. van de Hurk-Kuunders
(CDA), S. Janszen (CDA), H.A.J. van Kessel (CDA), A.W.J. van
Kollenburg (SGB), J.J.W.M. van Loon (CDA), A.M.J.J.T. Methorst–van
Kessel (Lokale Realisten/D66), W.M. Meulenmeesters (CDA), A.L. van
Oort MSc (Dorpspartij), J.H.H.M. Smits-Overbeek (CDA), F.T.J.H.
Verhees (CDA), A.W.J. Vogels (fractie Vogels), J. Vroomans (VVD) en
W.S.A. van Zeeland (CDA)

Afwezig 28-1:

M.P. Bankers (Lokale Realisten/D66), DH.J.M. de Haas (Dorpspartij),
A.T.W. Relou (CDA)

Afwezig 1-2:

D.W.M. Diesveld (Lokale Realisten/D66), DH.J.M. de Haas
(Dorpspartij), A.T.W. Relou (CDA)

Voorzitter:
Griffier:

ing. M.S. van Veen
P.G.J.M. van Boxtel

Portefeuillehouders: W.S.A. van Zeeland, I. van Dijk, mr. W.C.P. Steeghs
Mede aanwezig:
G. Wouters (gemeentesecretaris)
Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1

Mogelijkheid tot inspreken

Geen verzoeken tot inspreken ontvangen.

2

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 19.00uur .
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 11 vervalt en wordt doorgeschoven
naar 18 maart. Aan de agendapunt wordt
agendapunt 19 toegevoegd: Motie Rooije
Hoefsedijk. De voorzitter kondigt aan dat vanwege
de avondklok de vergadering om 20.30 uur zo
nodig wordt geschorst en maandag a.s. wordt
hervat.

3

Mondelinge vragen

Van de gelegenheid het college mondeling te
bevragen wordt door het raadslid Coopmans
gebruik gemaakt. Onderwerp Rooije Hoefsedijk. Hij
dringt er bij het college op aan om met inwoners in
gesprek te gaan over bijvoorbeeld argumentatie en
feiten.
Wethouder Steeghs zegt daartoe bereid te zijn als
het verzoek van de heer Coopmans door een
meerderheid in de raad wordt ondersteund
De voorzitter stelt voor om dat punt te betrekken
bij het agendapunt met de motie over hetzelfde
onderwerp.

4

Vaststellen verslag en besluitenlijst
10 december 2020.

Ongewijzigd vastgesteld.

5

Ingekomen stukken

Brief van raadslid Van Kollenburg, met daarin de
aankondiging dat hij van de fractie van Sociaal
Gemert-Bakel overstapt naar de fractie van
Dorpspartij. Hierdoor bestaat de fractie van
Dorpspartij uit vijf leden en de fractie van Sociaal
Gemert-Bakel uit twee leden. De voorzitter
attendeert op de wijziging in zitplaatsverdeling en
spreektijden als gevolg van deze wisseling.

5a

Mededelingen

Er zijn geen opmerkingen

5b

Postlijst

De heer Coopmans reageert op een brief over de
aanleg van een kleinschalige zonneweide in
Milheeze. Hij meent dat met de keuze om grotere
pilots on hold te zetten niet persé beoogd is ook
kleinere projecten stil te leggen, en wil dit graag
agenderen voor de raadscommissievergadering.

5c

Lijst met toezeggingen

Er zijn geen opmerkingen

5d

Voortgang moties

Er zijn geen opmerkingen

HAMERSTUKKEN
6

Machtigingsbesluit uitvoering wkbp

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

7

Vaststellen eerste
begrotingswijziging 2021 vanwege
motie synthese klas en motie
processen interne organisatie

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

8

Vaststellen zienswijze op
werkprogramma 2021
Metropoolregio Eindhoven

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

9

Vaststellen wijzigingsverordening
hondenbelasting 2021

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

10

Vaststellen verordening
beslistermijn schuldhulpverlening

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

11

Beëdigen voorzitter gezamenlijke
Rekenkamercommissie GemertBakel en Laarbeek

Dit agendapunt is verdaagd.

12

Benoemen wethouder en beëdigen
wethouder

De heer Van Eck, als voorzitter van de
onderzoekscommissie geloofsbrief, meldt dat de
commissie onderzoek heeft gedaan en dat de
voorgedragen wethouder voldoet aan de gestelde
eisen. De commissie stelt voor om de
voorgedragen wethouder te benoemen.
De voorzitter benoemt een commissie van
stemopneming, met als voorzitter de heer
Vroomans en als leden mevrouw Methorst en de
heer Van Oort. De raad gaat over tot geheime vrije
stemming.

Na een schorsing van vijf minuten meldt de heer
Vroomans dat de aanwezige twintig raadsleden
twintig geldige stemmen hebben uitgebracht en dat
de raad het voorstel unaniem heeft aangenomen.
De voorzitter neemt mevrouw Van Zeeland de eed
af en feliciteert haar, waarop mevrouw Van
Zeeland plaatsneemt bij het college.
13

Toelaten en beëdigen raadslid in
tussentijdse vacature

De heer Van Eck meldt dat de commissie
geloofsbrieven onderzoek heeft gedaan naar de
geloofsbrieven van de heer T.P.M. (Theo) van den
Berkmortel en heeft geconcludeerd dat deze
voldoen aan de wettelijke vereisten. De commissie
stelt voor om het benoemde raadslid toe te laten tot
de raad. De voorzitter neemt de heer Van de
Berkmortel de verklaring en belofte af, feliciteert
hem en heet hem van harte welkom in de
gemeenteraad.

14

Vaststellen van de tweede
begrotingswijziging 2021 t.b.v.
haalbaarheidsonderzoek
ontwikkelscenario's Bakelse
Plassen

De raad besluit zonder stemming conform het
voorstel.

15

Vaststellen 3e begrotingswijziging
2021 t.b.v. aanvullende financiering
herinrichting 1e fase Sint
Wilbertsplein Bakel

Voorstel is aangenomen. Het CDA, de VVD,
Fractie Vogels, de Dorpspartij en Lokale
Realisten/D66 stemmen voor. De fractie Sociaal
Gemert-Bakel stemt tegen het voorstel.

16

Vaststellen nota grondprijzen 2021

Het voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen.

SCHORSING EN HER-OPENING
OP MAANDAG 1 FEBRUARI
17

Beslissen op bezwaar wijziging
verkeerskundige bebouwde
komgrens Leeuwerikweg in De
Mortel

Voorstel is aangenomen. CDA, VVD, fractie
Vogels, Dorpspartij, Lokale Realisten/D66
stemmen voor. Fractie Sociaal Gemert-Bakel
stemt tegen het voorstel.

18

Motie solitaire recreatiewoningen

Motie is aangenomen.
Uit de hoofdelijke stemming blijkt dat 12 leden voor
en 8 leden tegen de motie stemmen.
De motie roept het college op om:
Zich in te spannen om na overleg met de provincie
te komen tot een raadsvoorstel dat ziet
op een zodanige herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied Gemert-Bakel dat
er nieuw/ruimer beleid mogelijk is om
recreatiewoningen kwalitatief te verbeteren door
bouwtechnische aanpassingen en (geringe)
uitbreiding, en het oprichten van een
bijgebouw/berging mogelijk te maken.

19

Motie Rooije Hoefsedijk 41

De motie, die het college oproept de raad meer en
detail te informeren en om de dialoog met de
ondernemer zsm te hervatten, wordt verworpen.
VVD, fractie Vogels, Sociaal Gemert-Bakel en
Lokale Realisten/D66 stemmen voor. Fractie CDA
en Dorpspartij stemmen tegen de motie.

20

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 22-4-2021
de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

ing. M.S. van Veen

