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Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1.

Mogelijkheid tot inspreken

Van de mogelijkheid wordt gebruik gemaakt door de heer van
de Ven namens diverse berokkenen bij het onderwerp
“vaststellen bestemmingsplan Rooye Asch in Handel “. De
raad neemt kennis van het ingesprokene en heeft nar
aanleiding daarvan geen vragen.

2.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent om 19.06 uur de vergadering.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij de fractie
Dorpspartij, en in het geval van stemming bij het raadslid
Coopmans..
De agenda wordt afwijkend van het voorstel vastgesteld.
Onder agendapunt 11 is een aantal bestemmingsplannen
opgenomen. De plannen 11.a t/m 11f worden gezamenlijk
behandeld. Over 11g “uitbreiding Van Kessel olie “ wordt
afzonderlijk beraadslaagd.

3.

Vragenrecht raadsleden

Voor gebruik van dit vragenrecht zijn vooraf geen
aanmeldingen ontvangen door de griffier. Raadslid Van Hout
vraagt om naar aanleiding van de inspreker (VD Ven) in
gesprek te gaan. Wethouder Van Extel – Van Katwijk zegt toe
dit gesprek aan te gaan met de heer VD Ven /
belanghebbenden inzake BP Rooije Asch.
Raadslid Bankers vraagt in verband hiermee aandacht voor
de infrastructuur en een relatie te leggen met het riool- en
wegenbeheerplan.

4.

Vaststellen notulen 15 mei
En 5 juni 2014 en besluitenLijst 5 juni2014.

De notulen worden voor kennisgeving aangenomen. De
besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Ingekomen stukken en mededelingen

5a.

Benoemen commissieleden

De raad benoemt tot commissielid:
•
SEC (Suzi) Steenbakkers van Oorschot
•
KHP (Kim) vd Crommenacker.

5b.

Mededeling

De raad stemt in met de voorgelegde conceptreactie aan
stuurgroep WMO / Jeugd in de Peel inzake nadere regels
maatschappelijke ondersteuning. PvdA, D66 en OPA GemertBakel ondersteunen de reactie niet geheel.

5c.

Postlijst 22-05 t/m 25-06

De raad stemt in met de voorstellen tot afdoening.

6.

Vaststellen uitvoering
Geurverordening

De raad stelt zonder beraadslaging en/of stemming
de voorgestelde uitvoering vast.

7.

Vaststellen uitstel tweede
Subsidiekorting Kunstlokaal

De raad stelt zonder beraadslaging en/of stemming
het voorgestelde uitstel vast.

8.

Vaststellen verordening leerlingenvervoer.

De raad stelt na beraadslaging zonder stemming
de voorgestelde tarieven vast. De fracties D66, OPA en PvdA
worden geacht tegen het voorstel te hebben gestemd (3
stemmen)..

9.

Vaststellen bestemmingsplan
Oldert 2 te Bakel

De raad stelt na beraadslaging zonder stemming
het voorgestelde plan vast. De beraadslagingen worden van
20.10 uur tot 20.15 uur geschorst. De raad spreekt unaniem
zijn zorg uit aangaande schadeclaims. een door de
Dorpspartij ingediend amendement wordt niet in stemming
gebracht.

10.

Vaststellen bestemmingsplan
Golfbaan

De raad stelt na beraadslaging en na stemming
het voorgestelde bestemmingsplan geamendeerd vast. Het
Amendement (Dorpspartij) inzake sluitingstijd, staat van
horeca-activiteiten, overnachting en verhuur van ruimte, wordt
overgenomen met 19 stemmen voor en 1 stem (D66) tegen.

11.

Vaststellen herziening diverse
bestemmingsplannen.
Vaststellen bestemmingsplan
Van Kessel olie.

De raad stelt zonder beraadslaging en/of stemming de
bestemmingsplannen vast.
De raad stelt na beraadslagingen zonder stemming het
bestemmingsplan Van Kessel olie vast, waarbij de fractie
PvdA wordt geacht te hebben tegen gestemd (1 stem).

12.

Vaststellen visiedocument
Huishoudelijk afvalbeleid

De raad besluit na beraadslagingen conform voorstel.
Het college geeft aan dat het beleid ten minste kostenneutraal
tot uitvoering dient te komen.
.

13.

Begrotingsnota en jaarstukken De raad spreekt uit in welke richting hij verwacht dat het
college de begrotingsvoorstellen uitwerkt. Het college zegt toe
los van de begrotingsvoorstellen de raad op korte termijn een
voorstel voor te leggen inzake startersleningen. De
jaarstukken 2013 worden vastgesteld c.q. daarvan wordt
kennisgenomen.

14.

Vaststellen nota bouwgrondexploitatie 2013 en
e
1 actualisatie bouwgrond-

De raad besluit na beraadslagingen zonder stemming
conform voorstel.
Wethouder Van Extel-Van Katwijk zegt toe dat het college
nadrukkelijker zal sturen op het uitgangspunt dat planschade
gedragen wordt door de initiatiefnemer.

e

15.

Vaststellen 1 kwartaalRapportage 2014

De raad stelt de rapportage vast.

16.
17.

Trendnota 2013 t/m 2018
Sluiting

De raad neemt kennis van de trends.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 2 oktober 2014
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