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Aanwezig
Voozitter:
Griffier:
Raadsleden:
CDA:

Lokale Realisten:
Dorpspartij
D66:
PvdA:

drs. M.F.A. van Diessen
P.G.J.M. van Boxtel
17121

H.A.M. van Hout, T.J.J. van den Elsen, W.C. de Wit, A.T.W. Relou, l.
van Dijk, S. Janszen, H.G. Verkampen, J.H.H.M. Smits-Overbeek
J.H.L. Vogels, A.W.J. Vogels, A.M.J.J.T. Methorst van Kessel, W.P.M
van den Heuvel, M.P. Bankers
mr. W.C.P. Steeghs, A.M. Coopmans, A.L. van Oort MSc, H.L.M. van
Eck
dr. H.M.T.M. Giebels
P.W.A.J. Mastenbroek

Afwezig

F.J.C. Faeles (OPA), S. Janszen (CDA), W.C. de Wit (CDA) A.W.J.
Vogels (Lokale Realisten)

Mede aanwezig:

wethouders J.M.A. Bevers, R.D. Hoppezak, M.C.H. de Ruiter-van
Hoof, A.A.H.M. van Extel-van Katwijk en gemeentesecretaris A.A.T.G.
Jansen MBA

Nr.

Ondenrerp

1

Mogelijkheid tot

2.

Opening, vaststellen agenda

Beslissi

inspreken

IT

I

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering
Hij spreekt een openingswoord uit waarbij hij
hoopt op een goede samenwerking en een
invulling naar wens van het ambt van
burgemeester.
De agenda wordt vastgesteld conform het
agendavoorstel.
De voorzitter deelt mee dat hij een bericht van
verhindering heeft ontvangen van de leden
Janszen, De Wit, Faeles en Vogels (A.W.J.).
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij de
fractie CDA, en in het geval van stemming bij
raadslid Van Den Elsen.

3

Vragenrecht raadsleden

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4

Vaststellen besluitenlijst en
kennisnemen van de notulen
vergadering gemeenteraad 28
januari, 25 en 29 februari 2016

De besluitenlijsten worden ongewijzigd
vastgesteld. De notulen worden voor
kennisgeving aangenomen.

5.a

Mededelingen

Geen mededelingen
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5.b

Postlijst

De raad stemt in met de voorstellen tot afdoening.
Het raadslid Giebels vraagt n.a.v. het bericht van
de Raad van State inzake beroep
bestemmingsplan Nazareth om bespoediging van
de afwikkeling. Wethouder mevrouw Van Extel Van Katwijk zegt toe na te gaan of verdere
bespoediging mogelijk is.

6.

Toelaten en beëdigen raadslid

Het raadslid Van Den Heuvel rapporteert namens
de ad hoc commissie onderzoek geloofsbrieven
dat het door de voorzitter hoofd stembureau
benoemde raadslid H.L.M. van Eck kan worden
toegelaten.
De heer Van Eck legt in de vergadering ten
overstaan van de raadsvoorzitter de verklaring en
belofte af.

7.

1

" begrotingswijziging

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemmingen de 1" begrotingswijziging 2016 vast.

8.

1 " wijziging legesverordening
2016

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemmingen de 1e wijziging legesverordening
2016 vast.

9.

Verordening geurhinder en
veehouderij verkleining
afstanden melkrundvee

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemmingen de verordening vast

Kadernota GGD 2016

De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemmingen conform het voorstel tot afwijken.

Privatisering van
tennisverenigingen in de
gemeente

De raad besluit na beraadslaging en na stemming
conform het voorstel, zoals dat na herziening mbt
de onderbouwing en doorrekening voor TC
Handel is voorgelegd. De fractie PvdA (1 stem) is
tegen. De fractie De Dorpspartij (4 stemmen)
wordt geacht te hebben tegengestemd m.b.t. de
beslispunten 1a en de eerste passage van punt 4.

10.
11

1. de meerderheid van de raad besluit daarmee
met het overnemen van de door het college
voorgelegde rekenmodellen om tot privatisering,
c.q. nadere privatisering, te komen van de
tennisverenigingen als volgt:
a. tennisvereniging Elsendorp conform scenario 1
b. tennisclub Handel conform scenario 2
c. tennisvereniging de Mortel conform scenario 1
2. Het college van burgemeester en wethouders
opdracht te geven de uitvoeringsvoorschriften
behorende bijde algemene subsidieverordening
Gemert-Bakel aan te passen in aansluiting op de
te voeren discussie omtrent het subsidiebeleid;
3. De tennisverenigingen en tennisclub te
verzoeken voór 1 april 2016 het
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privatiseringsvoorstel te ondertekenen;
4. De eenmalige bijdragen aan de
tennisvereniging Elsendorp van € 40.709 en
tennisvereniging De Mortel van € 7.300 te dekken
uit de voorziening sport;
5. De verstrekte lening aan tennisclub Handel van
€ 40.000 te laten vervallen en daarnaast een
eenmalige bijdrage van € 2.991te verstrekken aan
tennisclub Handel. De totale bijdrage van €
42.991 te dekken uit de voorziening sport;
6. ln de 2e financiële rapportage 2016 de
mutaties op huurinkomsten, rente-inkomsten,
subsidies, overige kosten en storting in de
voorziening sport voor de betreffende
tenniscl ub en ten n isveren ig ingen te venruerken.
Per saldo een jaarlijks nadeel voor de begroting
van € 10.450 aan te houden.

Wethouder Hoppezak zegt namens het college
toe dat de raad zsm voorstellen voorgelegd krijgt
gericht op het niet meer doen aanvragen van
subsidie door tennisclub Handel, via eventuele
aanpassing van de subsidieverordening en/of een
daarmee samenhangende overeenkomst.

12.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur

d.d.21april 2016

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergad

de raad voornoemd,
de riffier,

de voorzitter,

P

d

M.F
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