Besluitenlijst Collegevergadering (Openbaar) d.d. 18 januari 2022
Aanwezig:
Burgemeester M.S. van Veen
Wethouder W.S.A. van Zeeland
Wethouder W.C.P. Steeghs
Wethouder B.P.F. Claassen
Secretaris G.A.G.H. Wouters
Afwezig:
AO

Notulen BenW vergadering d.d. 11 januari 2022
Besluit:

Het college stelt de notulen volgens concept vast.
Toelichting:

Notulen collegevergadering d.d. 11 januari 2022.
BV

Fiscale strategie als onderdeel van het Horizontaal Toezicht
Belastingdienst
Besluit:

Vaststellen fiscale strategie gemeente Gemert-Bakel.
Toelichting:

In 2012 heeft de gemeente Gemert-Bakel met de Belastingdienst een
convenant Horizontaal Toezicht afgesloten. Deze convenanten worden
landelijk door de Belastingdienst allemaal beëindigd. Organisaties
kunnen een aangepast convenant Horizontaal Toezicht met de
Belastingdienst afsluiten. Daarvoor dienen een aantal stappen te worden
doorlopen. De eerste stap is het vaststellen van een fiscale strategie
voor de organisatie.

BV

Presentatie informatiebeveiliging en privacy
Besluit:

In te stemmen met de presentatie voor de B&W-informatiebijeenkomst.
Toelichting:

Op 19 januari 2022 is er een B&W-informatiebijeenkomst over privacy
en informatiebeveiliging. Als voorbereiding is hiervoor een presentatie
gemaakt.
BV

Decembercirculaire Gemeentefonds 2021
Besluit:

De Raadsinformatienota decembercirculaire Gemeentefonds 2021 aan
de gemeenteraad aanbieden.
Toelichting:

De uitkomsten van de decembercirculaire Gemeentefonds 2021 zijn
opgenomen in de RIN.
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OB

Beheer- en onderhoudsovereenkomst beweegtuin de Mortel en
Milheeze
Besluit:

1. Akkoord te gaan met het plaatsen van beide beweegtuinen door
initiatiefnemers op gemeentegrond volgens bijgevoegd plan;
2. In te stemmen met het ondertekenen van de beheer- en
onderhoudsovereenkomst tussen initiatiefnemers en gemeente;
3. De portefeuillehouder mandaat te geven om akkoord te gaan met
het plaatsen van vergelijkbare initiatieven op gemeentegrond;
4. De burgemeester te laten besluiten volmacht te geven aan de
teammanager om de overeenkomsten te ondertekenen in
vergelijkbare initiatieven.
Toelichting:

Het aangaan van een beheer- en onderhoudsovereenkomst van
beweegtuinen met initiatiefnemers in de Mortel en Milheeze. De
initiatiefnemers van beide locaties hebben een plan opgesteld om op
gemeentegrond een beweegtuin te realiseren. De aanleg van deze
plannen worden volledig door de initiatiefnemers gefinancierd.
De beweegtuinen blijven openbaar toegankelijk gebied, waardoor de
gemeente verantwoordelijk is voor de zorgplicht voor de veiligheid van
de speel- en beweegtoestellen. In de overeenkomsten voor beide
locaties worden de verantwoordelijkheden voor beide partijen voor het
beheer- en onderhoud van de nieuwe inrichting vastgelegd.
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SD

Sportondersteuning volwassenen 18+
Besluit:

1. In te stemmen met de pilot sportondersteuning volwassenen 18+,
in de periode januari tot en met december 2022;
2. Hiervoor € 10.000,- uit het door corona niet bestede budget voor
het lokaal beweegakkoord 2021 beschikbaar te stellen;
3. Dit bij de jaarrekening 2021 resterende budget via
resultaatbestemming te bestemmen voor uitgave in 2022;
4. In te stemmen met de Raadsinformatienota sportondersteuning
18+.
Toelichting:

Afgelopen jaren is uit onderzoek naar voren gekomen dat volwassenen
met een lager inkomen en een lagere opleiding minder sporten en
bewegen. Ongeveer 6% van de Nederlanders leeft rond het
bestaansminimum. Het verschil lijkt door de coronacrisis alleen maar
toegenomen. Voor kinderen en jongeren zijn er diverse regelingen om
ook bij ouders met een laag inkomen, deel te kunnen nemen aan sport
en cultuur.
Voor kinderen en jongeren hebben we dit in Gemert-Bakel lokaal
ingericht en geregeld o.a. met de stichting Leergeld. Op deze manier
worden laagdrempelig veel kinderen bereikt. Ook voor volwassenen 18+
willen we dit in Gemert-Bakel op een soortgelijke manier organiseren.
Met het wegnemen van financiële drempels maken we mogelijk dat
sporten voor iedereen toegankelijk is, stimuleren we bewegen en
reduceren we de negatieve effecten die corona heeft op bewegen. Met
de hulp van lokale intermediairs kan een gemotiveerde inwoner die
onder de regeling valt een aanvraag doen waarbij het mogelijk gemaakt
wordt om een jaar lang te bewegen of te sporten. Hiervoor worden
middelen rechtstreeks beschikbaar gesteld aan de beweeg- of
sportactiviteit/ sportvereniging.
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SD

RIN huisvesting Fuse Bakel - status medio januari 2022
Besluit:

In te stemmen met de Raadsinformatienota en hiermee de
gemeenteraad te informeren over de stand van zaken.
Toelichting:

De afgelopen tijd is veelvuldig overlegd tussen de gemeente, Bakels
Genot (Brouwerij Holevoort en de ijssalon Gebroeders) en St. OJC
Fuse. Het doel is om duidelijkheid te verkrijgen over het gebruik van het
pand door Fuse en de huisvesting van Fuse voor zowel de korte- als
lange termijn. Het pand is verkocht aan Bakels Genot wat op termijn leidt
tot een toevoeging van een nieuw horecaconcept in het centrum van
Bakel. Het is gewenst om op 31 januari 2022 duidelijkheid te hebben
over de activiteiten op korte termijn (waaronder StreetRock 2022), welke
faciliteiten of alternatieven beschikbaar zijn en wie welke
verantwoordelijk draagt.
SPP

Toekennen en verruimen subsidie Noodfonds Corona
Besluit:

1. In te stemmen met het verstrekken van de subsidie aan de
huidige aanvragers;
2. De tot 31 januari 2022 extra benodigde middelen vooralsnog te
financieren uit de post onvoorzien en aan de gemeenteraad zo
snel mogelijk voor te stellen deze middelen beschikbaar te stellen
uit de risicoreserve Corona;
3. De Raadsinformatienota en het persbericht vast te stellen.
Toelichting:

Vanaf 22 december 2021 tot uiterlijk 31 januari 2022 is het mogelijk om
een aanvraag Noodfonds Corona in te dienen. Veel ondernemers
hebben hier gehoor aan gegeven. Daardoor is het maximaal
beschikbare budget van € 75.000,- al overschreden. Voorgesteld wordt
om de huidige aanvragen te honoreren en extra budget beschikbaar te
stellen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.
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VT

Bestemmingsplanherziening Hollevoort 1 in Bakel
Besluit:

1. Akkoord te gaan met het gewijzigde bestemmingsplan "GemertBakel Buitengebied herziening januari 2021";
2. Het gewijzigde bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied
herziening januari 2021" ter vaststelling aan de gemeenteraad
aan te bieden ten behoeve van de raadsvergadering van 17
februari 2022.
Toelichting:

In het afgelopen jaar zijn er weer nieuwe plannen in het buitengebied
ontwikkeld. Hiervoor is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk.
De vaststelling van dit bestemmingsplan is aan de orde geweest in de
raadsvergadering van 7 oktober 2021 waarbij de locatie Hollevoort 1 niet
verder is behandeld. Het plan wordt nu opnieuw aangeboden aan de
gemeenteraad met een aanvullende toelichting.
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