BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 11 december 2014

Aanwezig: drs J. van Zomeren (voorzitter)
Griffier: P.G.J.M. van Boxtel
Raadsleden: M.P. Bankers (Lokale Realisten) T.C.M. Bevers – van Vijfeijken (Dorpspartij) T.J.J. van
den Elsen (CDA) F.J.C. Faeles (OPA) dr. H.M.T.M. Giebels (D66) W.P.M. van den Heuvel (Lokale
Realisten) H.A.M. van Hout (CDA) I. van Dijk (CDA) P.W.A.J. Mastenbroek (PvdA) A.M.J.J.T.
Methorst-van Kessel (Lokale Realisten) A.L. Van Oort MSc (Dorpspartij) A.T.W. Relou (CDA)
J.H.H.M.. Smits-Overbeek (CDA) mr. W.C.P. Steeghs (Dorpspartij) H.G. Verkampen (CDA) vanaf
17.24 uur W.M. Meulenmeesters (CDA) A.W.J. Vogels (Lokale Realisten) J.H.L Vogels (Lokale
Realisten) W.C. de Wit (CDA)
Afwezig: A.M. Coopmans (Dorpspartij) S. Janszen (CDA)
Mede aanwezig: wethouders, R.D. Hoppezak, A.A.H.M. van Extel en M.C.H, de Ruiter-v. Hoof en
J.M.A. Bevers, gemeentesecretaris A.A.T.G. Jansen MBA

Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1.

Mogelijkheid tot inspreken

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt..

2.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent om 17.00 uur de vergadering.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij de fractie
Lokale Realisten, en in het geval van stemming bij het
raadslid Methorst – Van Kessel.
Overigens is op basis van het Reglement van Orde de
spreekvolgorde voor de onderwerpen die de begroting
betreffen de grootste fractie (CDA) eerst en de kleinste (PvdA)
laatst.
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.

3.

Vragenrecht raadsleden

Voor gebruik van dit vragenrecht heeft zich geen raadslid
gemeld.

4.

Vaststellen notulen 6 november De notulen worden voor kennisgeving aangenomen. De
en besluitenlijst
besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken en mededelingen

6.

Mededeling

Geen

Postlijst 23/10 t/m 24/11

De raad stemt in met de voorstellen tot afdoening.

Vaststellen programmaDe raad stelt na beraadslaging en stemming
begroting 2015 en meerjaren- de voorgestelde begroting gewijzigd vast. Hij neemt daarbij
raming 2016-2018
de voorstellen van het college over inclusief de hierna
opgenomen drie amendementen.
Nadat de begrotingsvoorstellen geamendeerd met 19
stemmen voor door de raad unaniem zijn vastgesteld, neemt
de raad een achttal moties aan. Zie eveneens in het overzicht
hierna.

1

Amendementen
1. een dubbeltje
voor Sinterklaas
2. leges
evenementen

3. nota
grondprijzen
2015

Per kern o.g.v. het inwonersaantal op 1 januari van dat jaar een dubbeltje per inwoner naar
het betreffende Sinterklaascomité van die kern overmaken.
De voorgelegde legesverordening als volgt aan te vullen / te wijzigen :
Onder titel 3, Hoofdstuk 2 de regels 3.2.1 tot en met 3.2.4 , niet toe te passen indien het
evenement georganiseerd wordt door een vereniging of organisatie met een maatschappelijk
(niet-commercieel) doel en/of die een maatschappelijk (niet-commercieel) doel dienen.
Het aan de orde zijnde voorstel inzake grondprijzen 2015 als volgt te wijzigen:
grondprijstabel met toegepast diverse prijsdifferentiaties
Prijs per m2 voor de
eerste
200 m2

Prijs per m2 voor de
volgende 150 m2

Prijs per m2 voor
de meters boven
350 m2

Gemert
Bakel

€ 240

€ 260

€ 265

Handel
De Mortel
Milheeze

€ 220

€ 240

€ 260

Elsendorp
De Rips

€ 200

€ 220

€ 240

kern

Moties
1. Erfpachtovereenkomst
Nederheide

2. Sportnota
3. Verantwoording
incidentele budgetten

4. Evenementennota

5. oormerken plaatselijk
mantelzorg compliment

6. armoedebeleid

2

In overleg met de exploitant goede afspraken te maken en de gesloten
erfpachtovereenkomst, voor zover nodig, op basis van de eerder door de
gemeenteraad uitgesproken kaders aan te passen, en deze aanpassingen
tijdig aan de gemeenteraad voor te leggen zodat deze in de
commissievergadering van maart 2015 kunnen worden besproken zodat
daarover vervolgens in de daaropvolgende raadsvergadering kan worden
besloten over eventuele aanpassingen in erfpachtovereenkomst of in
beleid handhaving.
Vóór 1 april 2015 een concept-Sportnota op te stellen zodat die in april in
de commissievergadering kan worden besproken.
Ter zake van de aanwending van deze budgetten vanaf € 10.000,= de
gemeenteraad frequent te informeren. Commissievergaderingen bieden
daartoe gelegenheid. Indien sprake is van politiek gevoelige onderwerpen
wenst de gemeenteraad vooraf geïnformeerd te worden.
Alles in het werk te stellen om de concept nota in de commissievergadering van
februari 2015 te kunnen bespreken zodat daarover vervolgens in de daaropvolgende
raadsvergadering kan worden besloten.
•dat het college de raad een voorstel voorlegt dat er, zonder een open einde regeling
te zijn, toe strekt:
dat gelijk aan de voorheen geldende aanvraag procedure, degene die de
mantelzorg ontvangt, een mantelzorger aan het college van B&W voordraagt
voor het ontvangen van een compliment;
dat het college van B&W aan deze mantelzorger een compliment verstrekt
van € 100,00 per kalenderjaar;
deze gelden komen uit het beschikbare WMO budget en daarvoor ook
worden geoormerkt;
•de commissie sociaal domein op korte termijn van gedachten wisselt en de raad
vervolgens de kaders stelt op welke mogelijkheden onze gemeenten de
mantelzorgers nog meer van dienst kan zijn;
Dat het college, mede op basis van het rapport “Werkwijzer bijzondere bijstand.
Maatwerk in het armoedebeleid van Divosa, VNG, UWV en Cedris” een
visiedocument m.b.t. bijzondere bijstand en armoedebeleid ter goedkeuring aan de
raad voorlegt

7. verordening
maatschappelijke
ondersteuning en
mantelzorg
8. invaliden parkeerkaart
in eigen gemeentehuis

dat de raad eerst goedkeuring verleent aan de door het college op te stellen visie met
betrekking tot de beleidsnotities Cliëntondersteuning en Mantelzorg alvorens die met
uitvoerders en regiogemeenten te bespreken.
Het college betrekt de invoering van een ombudsfunctie in zijn overwegingen.
Het college er zorg voor draagt dat burgers uit Gemert-Bakel niet alleen hun paspoort
en rijbewijs maar ook hun invalidenparkeerkaart in hun eigen gemeentehuis kunnen
afhalen

7.

Vaststellen belastingverordeningen 2015

De raad stelt na beraadslaging de voorgestelde
belastingverordeningen vast.

8.

Vaststellen nota
grondprijzen 2015

De raad stelt na beraadslaging de voorgestelde nota
grondprijzen vast.

9.

Vaststellen nota
risicomanagement

De raad stelt na beraadslaging de voorgestelde nota
risicomanagement vast.

10.

Vaststellen bestemmingsplan
Wolfsveld verbod mestbewerking.

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

11.

Vaststellen verordening
Participatiewet.

De raad stelt zonder beraadslaging zonder stemming de
voorgestelde verordening vast.

12.

Vaststellen aanpassing
Verordening Voorziening
Huisvesting Onderwijs.

De raad besluit zonder beraadslagingen zonder stemming
conform de voorgestelde aangepaste verordening.

13.

Vaststellen tweede
actualisatie bouwgrondexploitatie 2014.

De raad stemt in een neemt kennis van de actualisatie
zonder beraadslaging of stemming..

14.

Vaststellen derde financiële
rapportage 2014.

De raad neemt kennis van de rapportage en besluit conform
de daaraan verbonden begrotingswijziging, zonder
beraadslaging en zonder stemming.

15.

Vaststellen verordening WMO De raad stelt na beraadslaging en zonder stemming de
verordening WMO vast conform voorstel.

16.

Beleidskader Sociaal Domein

De raad stelt na beraadslaging en zonder stemming het
beleidskader vast conform voorstel.

17.

Vaststellen wijziging
Gemeenschappelijke
Regeling SRE / MRE

De raad houdt besluitvormende behandeling van de
voorgestelde wijziging van de GR SRE naar MRE aan. Hij
vraagt het DB SRE eerst toelichting te geven op een aantal
vragen dat de raad unaniem heeft.

18.

Aanbesteding accountant
programma van eisen en
inkoopstrategie.

De raad stemt na beraadslaging en na stemming met 17
stemmen voor en 2 stemmen tegen, in met de voorstellen.
De raadsleden Mastenbroek en Van Den Elsen worden
aangewezen om te participeren in het traject namens de raad.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 5 februari 2015
de raad voornoemd,
de griffier,
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de voorzitter,

