BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 18-3-2021
Aanwezig:
De raadsleden:

19.00 uur – 23.02 uur
M.P. Bankers (Lokale Realisten), T.P.M. van den Berkmortel (CDA)
A.M. Coopmans (Dorpspartij), J.M. Dam-Coppens (CDA), D.W.M.
Diesveld (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 (DP), J.J.W.M. van
Loon (CDA), A.M.J.J.T. Methorst–van Kessel (Lokale Realisten), W.M.
Meulenmeesters (CDA), A.L. van Oort MSc (Dorpspartij), A.T.W. Relou
(CDA), J.H.H.M. Smits-Overbeek (CDA), F.T.J.H. Verhees (CDA),
A.W.J. Vogels (fractie Vogels), J. Vroomans (VVD)

Afwezig:

DH.J.M. de Haas (Dorpspartij)

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 10 vervalt en behandeling wordt
doorgeschoven naar 22 april. Bij agendapunt 10
wordt ingevoegd: Benoemen Plaatsvervangend
Griffier.

3

Mondelinge vragen

Van de gelegenheid het college mondeling te
bevragen wordt door het raadslid Janszen gebruik
gemaakt. Onderwerp Motie winterterrassen.
En door het raadslid Vogels over het onderwerp
Doonheide Noord ǁ
De vragen worden tijdens de vergadering
voldoende beantwoord.

4

Vaststellen verslag 28-1-2021

Ongewijzigd vastgesteld.

5

Ingekomen stukken

5a

Mededelingen

Er zijn geen opmerkingen

5b

Postlijst

Coopmans verzoekt nav een praktijkvoorbeeld en
een brief daarover om het onderwerp werkwijze
principeverzoeken te agenderen voor
commissiebehandeling.
Diesveld reageert mbt brief Mens dier en Peel –
Nertsenhouderij. De brief kan worden betrokken bij
Omgevingsvisie en/of toekomst nertsenhouderij bij
behandeling raadscommissie. D66 kan ronde
tafelbijeenkomst / horen experts organiseren.
Van den Eventuin-Boogaets reageert mbt brief
Schoorwinkel – Kasteel. Brief kan worden

betrokken zodra onderwerp / dossier kasteel is
geagendeerd.
5c

Lijst met toezeggingen

Er zijn geen opmerkingen

5d

Voortgang moties

Er zijn geen opmerkingen

HAMERSTUKKEN
6

Zienswijze positioneringsnotitie
Senzer

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

7

BP Gemert-Bakel Stedelijke
gebieden, okt 2020

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

8

Vaststellen bestuurlijke lus
bestemmingsplan Dakworm

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

9

Benoemen
raadscommissieleden VVD en
CDA

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

10

Beëdigen voorzitter
gezamenlijke
Rekenkamercommissie
Gemert-Bakel en Laarbeek

Dit agendapunt is verdaagd.

10

Benoemen Plaatsvervangend
griffier

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming bij acclamatie conform het voorstel tot
benoemen van mevrouw Swinkels-Raap

BESPREEKSTUKKEN
11

Exploitatieplan bedrijventerrein
Wolfsveld 2010, 1e herziening
Structureel

Na beraadslagingen zonder stemmingen besluit de
raad unaniem tot vaststellen van het
exploitatieplan.

12

Kaders voor een gezond en
duurzaam financiële positie
van de gemeente

Na beraadslagingen zonder stemmingen besluit de
raad unaniem tot vaststellen van het kader. Het
college zegt toe bij zeer substantiële veranderingen
aan tussenrapportages kengetallen toe te voegen.

13

Gemert-Centrum /
Centrumplan 2022-2032

Na beraadslagingen zonder stemmingen besluit de
raad unaniem tot vaststellen van het centrumplan
met in achtnemen van amendement nr. 2. als volgt:
-Beslispunt 1: wijzigen naar ‘met instemming
kennis te nemen van het concept
stedenbouwkundige inrichting, Gemert Centrum als
onderdeel van de centrumvisie 2022 2032’.
-Beslispunt 2: toevoegen ‘draagt het college op de
verdere uitwerking van de centrumvisie per
deelgebied in een gedetailleerde visie te vervatten’.
-Beslispunt 3: toevoegen ‘al de uit te werken
deelgebieden per deelgebied, inclusief financiële
onderbouwing, ter besluitvorming aan de raad voor

te leggen’.
Het college zegt toe een visie over
burgerparticipatie uit te werken als een richtlijn met
ruimte voor maatwerk.
14

BP Buitengebied, okt 220

De raad stelt na beraadslaging en zonder
stemming het bestemmingsplan unaniem vast.

15

Motie Lokale Politiek dichter bij
de burgers brengen

De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen.

16

Motie actief betrekken raad

De motie wordt verworpen.

17

Benoemen wethouder n.a.v.
vacature wethouder van Dijk

De ad-hoc commissie onderzoek geloofsbrief
kandidaat wethouder Claassen rapporteert dat
geen bezwaren zijn gerezen tegen benoeming.
Burgemeester Van Veen meldt dat uit het gesprek
omtrent bestuurlijke integriteit geen bijzonderheden
blijken ten aanzien van de kandidaat.
De raad stemt via geheime vrije stemming waarbij
22 stemmen zijn uitgebracht, alle 22 geldig, en alle
22 stemmen voor benoeming van de heer
Claassen. De heer Claassen legt in handen van de
voorzitter de eed af en aanvaardt zijn benoeming.

18

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.02 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

