BESLUITENLIJST
VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD
VAN DE GEMEENTE GEMERT-BAKEL D.D. 11 november 2021
Aanwezig:
De raadsleden:

M.P. Bankers (Lokale Realisten), T.P.M. van den Berkmortel (CDA) ,
J.M. Coppens (CDA) A.M. Coopmans (Dorpspartij), 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 (Sociaal Gemert-Bakel), D.H.J.M.
de Haas (Dorpspartij), H.P. van Hout (CDA), C.M.M. van de HurkKuunders (CDA), S. Janszen (CDA), H.A.J. van Kessel (CDA), A.W.J.
van Kollenburg (Dorpspartij), 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), J.H.H.M. Smits-Overbeek (CDA),
F.T.J.H. Verhees (CDA), A.W.J. Vogels (fractie Vogels) tot schorsing,
M.G. Vos (Sociaal Gemert-Bakel), J. Vroomans (VVD)

Afwezig:

J.A.M. Hoevenaars (tijdelijk ontslag)
A.W.J. Vogels (afwezig na schorsing)

Voorzitter:
Griffier:
Wethouders:
Mede aanwezig:

ing. M.S. van Veen
P.G.J.M. van Boxtel
W.S.A. van Zeeland, B. Claassen, mr. W.C.P. Steeghs
G. Wouters (gemeentesecretaris)

1
Mogelijkheid tot inspreken
Geen verzoek tot inspreken ontvangen.
2
Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur. Hij verleent de heer Janszen het woord.
De heer Janszen meldt, vanuit zijn functie als voorzitter van de vertrouwenscommissie
herbenoeming burgemeester, dat de raad zojuist in een besloten vergadering heeft besloten
om Michiel van Veen aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van GemertBakel.
De heer Van Veen spreekt zijn dank uit aan de gemeenteraad vanwege het in hem gestelde
vertrouwen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3
Vragenrecht raadsleden
Een drietal verzoeken is ontvangen om het college mondeling te bevragen. De voorzitter
verleent het woord aan het ld Methorst-Van Kessel. Zij vraagt toelichting op het verplaatsen
van de weekmarkt in Gemert. Het college antwoordt via portefeuillehouder Van Veen en
geeft aan dat alleen in geval van een unanieme wens vanuit de marktkooplui om op het
Ridderplein te blijven de markt niet terug verplaatst zou worden naar de Nieuwstraat. DE
verplaatsing is dus conform eerder gemaakte afspraken.
De voorzitter verleent het lid Methorst-Van Kessel het woord voor haar tweede vraag. Zij
vraagt naar het bezet houden van een zestal parkeerplaatsen waarvoor bewoners van de

Julianastraat betalen door een aannemer. Deze inwoners hebben de ervaring van het kastje
naar de muur gestuurd te worden als zij e.e.a. bespreekbaar willen maken. Wethouder van
Zeeland antwoordt dat zij in contact staat met de inwoners sinds week 40 en ook de
aannemer is gesproken. De inwoners hebben overigens betaald voor een parkeerontheffing
binnen de gehele blauwe zone, dus niet voor een specifieke plaats voor de deur van de
woning.
De voorzitter verleent het woord aan het lid Van Loon. Hij vraagt, mede n.a.v. de in oktober
2020 aangenomen motie winterterrassen, waarna de raad heeft verzocht de einddatum van
de motie te verlengen tot april 2022. Wethouder Claassen geeft desgevraagd aan dat het
college heeft besloten de werking van de motie te verlengen tot april 2022.
4

Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 7 oktober 2021
Ongewijzigd vastgesteld.

5

Ingekomen stukken

5.a

Mededelingen
De voorzitter meldt het trieste bericht van overlijden van D66
raadscommissielid en oud raadslid Ad van Veldhoven. Hij memoreert zijn inzet
voor de gemeente, ook als ambtenaar. De voorzitter vraagt de raad een minuut
stilte.
Na dit moment van stilte meldt de voorzitter dat hij van het lid Hoevenaars een
verzoek om tijdelijk ontslag heeft ontvangen. Dit ontslag is verleend. In verband
daarmee wordt aanstonds een tijdelijk nieuw raadslid toegelaten en beëdigd.
Namens de raad wenst de voorzitter Jan Hoevenaars sterkte en beterschap.

5.b

Postlijst
Geen opmerkingen.

5.c

Termijnplanning
Geen opmerkingen.

5.d

Lijst met toezeggingen
Geen opmerkingen.

5.e

Voortgang moties
Geen opmerkingen.
De voorzitter bepaalt via loting dat stemming en spreekvolgorde aanvangen bij
het lid Van den Elsen / de fractie CDA.

6

Toelaten en beëdigen raadslid in tussentijdse tijdelijke vacature
Het lid Diesveld rapporteert namens de ad hoc commissie onderzoek
geloofsbrief, mede namens de leden Janszen en Coppens, dat het lid Vos aan
de vereisten voor het raadslidmaatschap voldoet en kan worden toegelaten.
De voorzitter neemt aansluitend de heer Vos de verklaring en belofte af,
feliciteert de heer Vos en wenst hem veel succes bij het raadswerk.

7

Benoemen raadscommissielid D66
De raad benoemt bij acclamatie tot raadscommissielid mevrouw Van Erp.

8

Vaststellen zienswijze op voorgenomen deelname van MRE in Stichting
Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
De raad besluit met algemene stemmen zonder beraadslaging en zonder
stemming conform voorstel.

9

Vaststellen Visie transitie Warmte
De raad besluit met algemene stemmen zonder beraadslaging en zonder
stemming conform voorstel.

10

Vaststellen Beheerplan Gebouwen 2022
De raad besluit met algemene stemmen zonder beraadslaging en zonder
stemming conform voorstel.

11

Vaststellen Herstelplan Corona
Het college licht toe dat het mandaat mbt noodplan corona bij het college ligt
c.q. lag. Het mandaat mbt dit herstelplan / de herstelfase ligt bij de raad. Via de
4e Financiële rapportage zal het college de raad vervolg voorstellen voorleggen
mbt het herstel. Het college zegt via wethouder Claassen toe bij de Financiële
(tussen)rapportages niet alleen terug te blikken en te verantwoorden maar
tevens op dat moment de actuele voorstellen mbt corona herstelplan voor te
leggen aan de raad.
De raad besluit na beraadslaging en na stemming het corona herstelplan vast
te stellen. Voor stemmen de fracties CDA (11) en Dorpspartij (5). Tegen
stemmen de fracties Lokale Realisten (2), Sociaal Gemert-Bakel (2), Fractie
Vogels (1) VVD (1) en D66 (1).

12

Vaststellen BP Gemert-Bakel Buitengebied, herziening april 2021
De door het lid Van Kollenburg (Dorpspartij) in stemming gebrachte
amendementen mbt respectievelijk Kampen / Kleikampen en
Heerenveldseweg worden door het college ontraden en door de raad
verworpen.
De fractie VVD wenst haar kanttekeningen in het debat als stemverklaring te
zien i.c.m. dat de fractie het voorstel steunt. De fractie Sociaal Gemert-Bakel
geeft aan tegen de onderdelen Heerenveldseweg en Peeldijk te zijn. De fractie
Dorpspartij geeft als stemverklaring af tegen de plannen Heerenveldseweg en
Kleikampen te zijn.
Met de aangegeven opmerkingen / stemverklaringen stemt de raad na
beraadslaging unaniem in met het voorstel.

13

Vaststellen BP Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, okt 2018, locatie
Dakworm ong.
De fractie Vogels geeft als stemverklaring af dat met het voorstel niet wordt
meegewerkt omdat én de kwestie eerst na twee maanden wordt voorgelegd,
én sprake is van nu nieuwe informatie én de raad op het laatste moment voo
het blok gezet wordt.
Na beraadslaging en stemming wijst de raad het voorstel af. De fractie CDA
stemt voor (11). Tegen stemmen de fracties Dorpspartij (5) , Lokale Realisten
(2), Sociaal Gemert-Bakel (2), VVD (1) Vogels (1) D66 (1).
De voorzitter schorst de vergadering van 17.45 uur tot 18.45 uur. De voorzitter
heropent de vergadring.

14

Vaststellen herstelbesluit BP Gemert-Bakel Buitengebied 2017
Het college neemt de door het lid Coopmans ingediende motie over en geeft
aan te zullen uitvoeren waartoe de motie oproept. Daarmee zegt het college
toe:
1.Verantwoordelijkheid te nemen en actief en volledig te inventariseren in
welke gevallen mogelijk in strijd met de zorgvuldigheid een te hoge
archeologische waarde is bepaald;
2.Deze inventarisatie met de raad te delen en de raad te informeren over een
bijpassend plan van aanpak.
Het college zegt voorts bij monde van wethouder Van Zeeland toe dat actief
wordt beoordeeld welke ruimte geboden kan worden om drainage te
moderniseren c.q. aan te passen zonder dat deze op dezelfde plek herplaatst
dient te worden, waarbij consequenties hiervan vertaald worden mbt
archeologische waarden.
De raad besluit na beraadslaging zonder stemming conform voorstel.

15

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
De raad besluit na beraadslaging en na stemmingen de programmabegroting
geamendeerd vast te stellen.

15a

Amendementen
De raad aanvaardt unaniem het amendement GFT afval, en besluit daarmee:
-Incidenteel extra € 25.000 op te nemen om tot en met 08 Januari 2022 GFTafval weer tweewekelijks op te gaan halen en hier zo spoedig mogelijk na
vandaag mee te gaan starten. In het nieuwe afvalbeleid beter rekening te
houden met de periode van bladval van de bomen en wanneer dit geruimd
wordt door de inwoners
-Kosten voor de extra beurt(en) te dekken uit het overschot afvalstoffenheffing
De raad aanvaardt unaniem het amendement zwerfafval en besluit daarmee:
-Incidenteel voor 2022 een bedrag van €7.500 ter beschikking te stellen voor
educatie ten behoeve van de basisscholen en informatieverstrekking ten
behoeve van inwoners en arbeidsmigranten die de Nederlandse taal niet
machtig zijn;
-Dit bedrag besteden in nauwe samenwerking met de Stichting Schoon Gemert
Bakel;
-Eind 2022 evalueren wat de effecten zijn van de inzet van de middelen;
-Kosten te dekken uit het begrotingsoverschot 2022
De raad aanvaardt unaniem het amendement cultuurtalentenprijs en besluit
daarmee:
-Structureel € 2.500 in de begroting 2022 e.v. op te nemen voor uitvoering van
lokale cultuurtalentprijs;
-Kosten te dekken uit het positief saldo van de begroting 2022.
De raad aanvaardt met 17 stemmen voor en 5 stemmen (Dorpspartij) tegen het
amendement parkeerplaatsen en steegjes en besluit daarmee:
-De € 100.000, - die vrijgemaakt wordt voor de eerste steeg te verhogen naar €
150.000,- voor routing en aanpak (eerste) steegje.
-De dekking te voorzien uit het overschot van de begroting.

De raad besluit vervolgens unaniem de begrotingsvoorstellen vast te stellen.
15b

Moties
Zie bijlage I

16

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.36 uur

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 16-12-2021
de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

ing. M.S. van Veen

Op YouTube is de video opname van deze raadsvergadering te bekijken via:
https://www.youtube.com/watch?v=JraNbP4Znns

BIJLAGE 1: Overzicht Moties
1

Motie Jongerenraad

2

Motie Rood voor rood

3

Motie
Onderwijshuisvesting

4

Motie
Commanderijcollege

5

Motie VAB Beleid

6

Motie opstellen
actieplan periodieke
controle van
(agrarische) bedrijven
in het buitengebied en
bedrijven op
bedrijventerreinen
Motie Energiearmoede

7

8

Motie beleid
burgerparticipatie

Roept het college op:
•Om samen met het Jongerenwerk en (in samenspraak) met de
Griffie een jongerenraad op te richten die tegelijkertijd van start
gaat met de nieuwe raad (maart 2022) en de volgende drie taken
heeft:
oHet geven van gevraagd advies over gemeentelijk beleid dat
raakvlakken heeft met jongeren (o.a. armoede, jeugdzorg,
jongerenwerk, verenigingen, sportbeleid, sociale weerbaarheid,
uitgaansbeleid, eenzaamheid, onderwijs, communicatie,
huisvesting en vrije tijd).;
oHet ongevraagd doorgeven aan de gemeente van signalen die
worden gehoord vanuit de ‘achterban’;
oHet organiseren van evenementen/bijeenkomsten die
gerelateerd zijn aan de (jongeren)raad voor jongeren.
•Middels een (sociale media) campagne jongeren tussen de 12 en
21 jaar te werven voor de jongerenraad, zodat deze een zo breed
mogelijke afspiegeling vormt van de jongeren uit onze gemeente
(zowel wat betreft leeftijd, woonplaats, geslacht en
opleidingsniveau)
•De kaders in een verordening op te nemen voor de jongerenraad,
nog deze raadsperiode aan de gemeenteraad voor te leggen.
roept het college op:
Een voorstel op te maken voor een rood-voor-rood regeling,
bijvoorbeeld dat er door sloop elders meer bebouwd mag worden
dan nu aangegeven op eigen kavels.
roept het college op:
1.Een meerjaren investeringsprogramma Onderwijshuisvesting op
te stellen en financieel te vertalen in de kadernota 2023;
2.Hierin mee te nemen opslagen voor luchtkwaliteit conform
‘Frisse Scholen B’ en verduurzaming, mits het betreffende
schoolbestuur ook mede-investeert;
3.De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente
Gemert-Bakel te actualiseren conform meest recente VNG model.
roept het college op:
1.Nog deze raadsperiode scenario’s inclusief (voorkeurs)locatie
voor te leggen voor vervangende nieuwbouw van het
Commanderij College, locatie Macropedius, waarbij ter referentie
ook een scenario voor renovatie wordt uitgewerkt, zodat de raad
een principekeuze kan maken en een uitgewerkt plan opgesteld
kan worden;
2.De investering Commanderij College, locatie Macropedius met
bijbehorende vertaling in kapitaallasten, op te nemen in de
kadernota en begroting 2023 op basis van het voorkeursalternatief
vervangende nieuwbouw.
roept het college op:
Een voorstel op te maken om het VAB-beleid te verruimen, in het
perspectief van de Verordening Ruimte van de provincie NoordBrabant, bijvoorbeeld in die zin dat er meer bebouwd mag worden
dan nu aangegeven, mits er (elders) compensatie in de vorm van
stenen voor stenen voor wordt getroffen.
College geeft aan reeds in gang gezet te hebben waartoe de
motie oproept.

Verworpen: Voor: LR SGB. Tegen: CDA DP VVD D66

Verworpen (14 tegen, 8 voor) Hoofdelijke stemming.
Tegen: 11 CDA raadsleden, raadslid Van Oort, Raadslid
Coopmans, Van Kollenburg.

Aangenomen
Unaniem

Aangenomen
Voor: CDA DP
Tegen: VVD SGB
LR D66
Aangenomen
Unaniem

Aangenomen
Unaniem

Aangenomen
Voor: DP – CDA –
raadslid Vos
Tegen: LR VVD
D66 raadslid Vd
Eventuin
Niet in stemming
gebracht.
Ingetrokken na
eerste termijn.

9

Motie
inwonersbegroting

Voor: de leden Van Eck, De Haas, Diesveld, Vroomans, Bankers,
Vos, Vd Eventuin, Methorst.
Raad geeft aan onvoldoende te kunnen overzien / geïnformeerd te
zijn waartoe de motie oproept.

Na eerste termijn
ingetrokken / niet
in stemming
gebracht.

