BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 12 november 2020
Aanwezig:
De raadsleden:
M.P. Bankers (Lokale Realisten/D66), 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), , DH.J.M. de
Haas (Dorpspartij), J.A.M. Hoevenaars (SGB), C.M.M. van de HurkKuunders (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), A.T.W. Relou (CDA), , F.T.J.H. Verhees
(CDA), A.W.J. Vogels (fractie Vogels), J. Vroomans (VVD) en W.S.A.
van Zeeland (CDA)
Vanaf 19.35 uur T.G.P. van den Eventuin–Boogaerts (SGB)
Afwezig:
J.H.H.M. Smits-Overbeek (CDA)
Voorzitter:
Griffier:

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

Portefeuillehouders: A.A.H.C.M. van Extel – van Katwijk, I. van Dijk, mr. W.C.P. Steeghs
Mede aanwezig:
G. Wouters (gemeentesecretaris)
Nr.
1

Onderwerp
Mogelijkheid tot inspreken

Beslissing / Toezegging / Afspraak
Geen verzoeken tot inspreken ontvangen

2

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 18.30
uur. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3

Mondelinge vragen

Van de gelegenheid het college mondeling te
bevragen wordt door het raadslid
Meulenmeesters gebruik gemaakt. Onderwerp
stagneren aanvragen plaatsen zonnepanelen.
Wethouder van Extel geeft aan dat het college
voornemens is in de commissievergadering op
25-11-2020 het gemeentelijk beleid hieromtrent
te bespreken.
Raadslid Hoevenaars attendeert op het
ophaalschema van de groene containers en
geeft aan het een te lange interval te vinden.
Wethouder van Dijk geeft aan dat het budget
ontoereikend is om dit te verhogen

4

Vaststellen verslag
1 oktober 2020.

Ongewijzigd vastgesteld.

5

Ingekomen stukken

5a

Mededelingen

Geen.

5b

Postlijst

Er zijn geen opmerkingen bij de
afdoeningsadviezen.

5c

Lijst met toezeggingen

Er zijn geen opmerkingen

5d

Voortgang moties

Er zijn geen opmerkingen

6

HAMERSTUKKEN
Vaststellen eerste wijziging
De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
van de verordening op de
stemming conform het voorstel.
heffing en invordering van de
onroerendzaakbelasting 2020

7

Vaststellen financiële
effecten corona en mogelijke
compensatie

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

8

Vaststellen pan van aanpak
eikenprocessierups

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

9

Vaststellen BP Buitengebied
herziening oktober 2019

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

10

Vaststellen Verordening
Tegemoetkoming Sociaal
Medische Indicatie
Kinderopvang Gemeente
Gemert-Bakel 2020

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

BESPREEKSTUKKEN
11

Vaststellen Begroting 2021

De raad stelt na beraadslaging en na
stemmingen de begrotingsvoorstellen,
geamendeerd, vast.

Amendement 1
Onderwerp: verlichting pad
tussen de Auerschootseweg
en de Burgemeester
Diepstratenlaan te Bakel

Het door burgemeester en wethouders
hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit als
volgt te wijzigen:
1. om op zeer korte termijn
(uiterlijk december 2020) 2 stuks
lichtmasten te plaatsen naast het
bovengenoemde pad.
2. de betreffende kosten hiervoor bedragen
ca. € 3.350,00 (inclusief btw).
3. de kosten te dekken uit het resterende
bedrag, wat voor 2020 extra was
gereserveerd, voor het bestrijden van de
eikenprocessierupsen het restant van de
begroting.
GEWIJZIGD amendement 1: verlichting pad
Auerschootseweg - Burg. Diepstratenlaan Bakel.
Het amendement wordt aangenomen met een
meerderheid van stemmen – met tegenstemmen
van de Lokale Realisten/D66.

Amendement 2

Het door burgemeester en wethouders hiervoor

Onderwerp: Preventieve inzet aangehaalde voorgestelde besluit als volgt te
GZ-psycholoog
wijzigen:
1.
Voor 2021 en 2022 incidenteel extra
€ 80.000 op te nemen voor het
inkopen van een GZ-psycholoog
(circa 0,5 FTE), en voor de jaren
daarna de kosten budgetneutraal op
te nemen als zijnde een besparing op
de programmakosten sociaal domein
(jeugd en Wmo).
2.
Kosten te dekken uit het positief
saldo van de begroting 2021 en
2022;
3.
Twee maal per jaar te evalueren en te
rapporteren over het rendement van
de inzet van de GZ-psycholoog in
kwaliteit en kwantiteit (de besparing
op de programmakosten).
De heer Vroomans legt een stemverklaring af.
De gemeente heeft een regiefunctie en heeft niet
als taak een medisch centrum op te zetten. De
VVD zal tegenstemmen.
Het amendement wordt aangenomen met een
meerderheid van stemmen – met tegenstemmen
van de VVD, SOCIAAL GEMERT-BAKEL en
Lokale Realisten/D66.
Amendement 3
Onderwerp: Opstellen beleid
en ‘Beheerplan spelen en
bewegen’

Het door burgemeester en wethouders hiervoor
aangehaalde voorgestelde besluit als volgt te
wijzigen:
Het door burgemeester en wethouders
hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit als
volgt te wijzigen:
1. incidenteel € 20.000 € 40.000 in de
begroting 2021 op te nemen voor het
opstellen van een nieuw beleid en
‘Beheerplan spelen en bewegen’.
2. de kosten hiervoor te dekken uit het
positief saldo van de begroting 2021.
Het amendement wordt met algemene stemmen
aangenomen

Amendement 4
Onderwerp:
Voorbereidingskrediet
haalbaarheidsonderzoek
Milheeze centrum

Besluit het hiervoor aangehaalde door het
college van burgemeester en wethouders
voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:
1. een voorbereidingskrediet ter grootte van
€ 15.000 beschikbaar te stellen voor het
realiseren van een
haalbaarheidsonderzoek voor Milheeze

centrum en deze kosten ten laste te
brengen van de positieve resultaat van de
begroting;
2. voortvarend aan de slag te gaan met het
haalbaarheidsonderzoek en dit uiterlijk
juli 2021 ter besluitvorming aan de raad
voor te leggen
Het amendement wordt met algemene stemmen
aangenomen.

Amendement 5
Onderwerp: recreatie en
toerisme in Gemert-Bakel

Besluit het hiervoor aangehaalde door het
college van burgemeester en wethouders
voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:
1. Zowel lokaal, als regionaal samen met
het bedrijfsleven in recreatie en toerisme
te blijven investeren en middelen
hiervoor vrij te maken;
2. Hiervoor in de eerste helft van 2021 eerst
een visie te ontwikkelen, waarin in een
tijdspad, marketing, stimulering en
investeringen samenhangend worden
gepresenteerd aan de raad ter
vaststelling;
3. Hiervoor € 15.000 beschikbaar te stellen
en dit te dekken uit het
begrotingsresultaat
Het amendement wordt aangenomen met een
meerderheid van stemmen – met tegenstemmen
van de fractie Vogels.

Amendement 6
Onderwerp:
Ontwikkelmogelijkheden
VAB-beleid

Besluit het hiervoor aangehaalde door het
college van burgemeester en wethouders
voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:
1. vòòr 1 juli 2021 de gemeenteraad een
evaluatie van het VAB-beleid te
presenteren;
2. waarbij speciale aandacht is voor:
- Nieuwbouw > 600 meter
- Sloopcompensatie op andere plekken in
de gemeente Gemert-Bakel
- Milieucategorisering
3. voor de huidige beschikbare voorraad
aan bedrijventerreinen en mogelijk
toekomstige uitbreidingen in Bakel en
Milheeze, in kaart te brengen welke
categorie bedrijven op een
bedrijventerrein thuishoren en welke in

het buitengebied zouden passen binnen
milieucategorie 1 en 2;
4. hiervoor - met name ten behoeve van de
inzet van extra ambtelijke capaciteit een budget ter beschikking te stellen ad
€ 15.000 ten laste van het
begrotingsresultaat.
Het amendement wordt met algemene stemmen
aangenomen.

De voorzitter brengt de
begrotingsvoorstellen in stemming en
concludeert dat de begroting met algemene
stemmen is aangenomen, met in acht nemen
van de hiervoor aanvaarde amendementen.
De voorzitter brengt de moties in stemming.

Motie 1
Onderwerp: lagere grondprijs
voor starters in kleinste
kernen

De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen.

Motie 2
Onderwerp:
Voorbereidingskrediet
haalbaarheidsonderzoek
Milheeze centrum

Motie 2 wordt gewijzigd in amendement 4

Motie 3
Onderwerp: mobiel groen
centrum Gemert

De motie wordt aangenomen met een
meerderheid van stemmen – met tegenstemmen
van de fractie Vogels en Lokale Realisten/D66.

Motie 4
Onderwerp: HUB voor
deelauto’s
Motie 5
Onderwerp:
Solidariteitsoproep

De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen.

Motie 6
Onderwerp: Opstellen
cultuurvisie

De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen

Motie 7
Onderwerp: Syntheseklas en
project laaggeletterdheid

De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen.

Motie 8

De motie wordt met algemene stemmen

De motie wordt aangenomen met een
meerderheid van stemmen – met tegenstemmen
van Sociaal Gemert-Bakel en Lokale
Realisten/D66.

Onderwerp: Opstellen beleid
en ‘Beheerplan spelen en
bewegen openbare ruimte’

aangenomen

Motie 9
Onderwerp: Actief op zoek
naar wateropslag

De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen.

Motie 10
Onderwerp: Onderzoek
ondersteunen jongere
woningzoeker

De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen.

Motie 11
Onderwerp: sneller bouwen
in Gemert-Bakel

De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen.

Motie 12
Onderwerp: Omgevingsvisie

De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen. Duidelijkheidshalve wordt ook in
deze besluitenlijst het gewijzigde dictum van
deze motie opgenomen
1. met de raad in gesprek te gaan, via het
proces over de omgevingsvisie, om te
bekijken hoe vergelijkbare situaties
voorkomen kunnen worden. Dit met als
doel dat iedere wijziging een verbetering
moet zijn van de huidige situatie op alle
onderdelen.
2. de omgevingsvisie voor het buitengebied
vast te stellen uiterlijk in het jaar 2021.

3. Vervalt
Motie 13
Onderwerp: openbaar
vervoer knooppunt

De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen.

Motie 14
Onderwerp: recreatie en
toerisme in Gemert-Bakel

Motie 14 wordt gewijzigd in amendement 5

Motie 15
Onderwerp: besparingen
door procesverbetering
interne organisatie GemertBakel

De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen

Motie 16
Onderwerp: Minimaal 2,6 fte
jongerenwerkers GemertBakel

De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen

Motie 17
Onderwerp: Onderzoek van
de overgang van de

De motie wordt verworpen met een meerderheid
van stemmen – met tegenstemmen van het
CDA, Sociaal Gemert-Bakel, fractie Vogels,

12

jeugdhulptaken van Kluppluz
naar Stichting GOO

Dorpspartij en Lokale Realisten/D66.

Motie 18
Onderwerp:
Ontwikkelmogelijkheden
VAB-beleid

Deze motie is gewijzigd naar amendement 6

Motie 19
Onderwerp: uitstel
herinrichting welzijnswerk

De motie wordt verworpen met een meerderheid
van stemmen – met tegenstemmen van het
CDA, SOCIAAL GEMERT-BAKEL, fractie
Vogels, Dorpspartij en Lokale Realisten/D66.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.59 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

