BESLUITEN LIJST RAADSVERGADERING 07.1 1.2019

Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:

ing. M.S. van Veen
P.G.J.M. van Boxtel

Raadsleden: 23123

CDA: A.T.W. Relou, W.M. Meulenmeesters, C.M.M. van den Hurk-Kuunders, J.J.W.M. van
Loon, W.S.A. van Zeeland, S. Janszen, T.J.J. van den Elsen, J.H.H.M. Smits-Overbeek,
F.T.J.H. Verhees, H.A.J. van Kessel, J.M. Dam - Coppens
Lokale Realisten&D66: A.w.J. vogels, M.P. Bankers, dr. H.M.T.M. Giebels, A.M.J.J.T.
Methorst - van Kessel
Dorpspartij: A.L. van Oort MSc, H.J.M. de Haas, A.M. Coopmans, H.L.M. van Eck.
drs. J.A.M. Hoevenaars, T.G.P. van den Eventuin-Boogaerts, A.W.J. van Kollenburg
J. Vroomans
Geen verhinderingen

SP:
WD:
Afwezig:

Mede aanwezig: A.H.C.M. van Extel-van Katwijk, l.van Dijk, mr. W.C.P. Steeghs, M.C.H
de Ruiter-van Hoof (wethouders) en A. van Oudheusden (gemeentesecretaris), A. van de
Voort (adju nct gemeentesecretaris)

Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1

Mogelijkheid tot inspreken

Geen verzoeken tot inspreken ontvangen.

2

Opening, vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De
voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur. De
spreekvolgorde met betrekking tot de
begrotingsvoorstellen c.a. is volgens het
reglement van orde dat de grootste fractie
aanvangt en de kleinste als laatste spreekt.

3.

Mondelinge vragen

Van de gelegenheid het college mondeling te
bevragen wordt door geen van de raadsleden
gebruik gemaakt.

4

Vaststellen besluitenlijst van de
raadsvergadering 31 -01 -201 9,
1 4-3-2019 en 26-9-201 9.

De verslagen en besluitenlijsten worden
ongewijzigd vastgesteld.

5.

lngekomen stukken

Er zijn geen opmerkingen

5.a

Mededelingen

De heer Hoevenaars meldt dat de leden van de
SP-fractie hun lidmaatschap van de landelijke SP
opzeggen per 1 november en lokaal verdergaan
onder de naam Sociaal Gemert-Bakel. Het
verkiezingsprogramma blijft ongewijzigd.

5.b

Postlijst

Er zijn geen opmerkingen.

5.c

Lijst met toezeggingen

Er zijn geen opmerkingen

Hamerstukken
6.a

6.b

Benoemen raadslid Vroomans
als lid integriteitsplatform

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform het voorstel.

Benoemen commissieleden

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform het voorstel.

WD
7

ln exploitatie nemen van 2
bouwgrondcomplexen:
Paterslaan, De Rips en De
Berken, Milheeze

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform het voorstel.

8.

Armoedeonderzoek
Gezamenlijke
Rekenkamercommissie

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform het voorstel.

9.a

Beleidsplan armoede

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform het voorstel.

9.b

Beleidsplan
schuldhulpverlening

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform het voorstel.

Bespreekstukken

í0

Begroting 2020

De raad behandelt de begrotingsvoorstellen. Hij
aanvaardt daarbij met algemene stemmen
amendement Visvijver, waarmee als volgt is
besloten:
ln de begroting voor 2020 aanvullend €
5.000,- te reserveren ten behoeve van
aanleg steigers. Zodal, bij gebleken
geschiktheid, extra steigers met
oeverbeplanting aangelegd kunnen
worden;
Een nader onderzoek te verrichten naar
een methode, anders dan met steigers, ter
bescherming van de oevers;
Maatregelen in ovenrueging genomen
kunnen worden mits deze ten minste even
effectief zijn, binnen het jaar uitvoerbaar
zijn en niet meer kosten dan het plaatsen
van steigers langs de gehele oever;
De kosten à € 5.000,- te dekken uit het
positieve saldo van de begroting.
De raad aanvaardt eveneens unaniem het
amendement Molenbroek, waarmee als volgt is
besloten:
Als extra kapitaallast à € 20.000,- op te
nemen voor de renovatie van sporthallen
Molenbroek zodat de wensen van de
gebruikers kunnen worden ingewilligd;
Kosten te dekken uit het meerjarig positief
saldo van de begroting.
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De raad neemt met 12 stemmen voor en 11
stemmen tegen (CDA) amendement
ondersteunen biodiversiteit aan, en besluit
daardoor als volgt:
. Een gedeelte van de jaarlijkse
pachtopbrengst, te weten € 2.500,-, ter
beschikking te stellen aan de Groene
Heerlijckheid;
. De kosten à € 2.500,-- te dekken uit het
positieve saldo van de begroting
Unaniem aanvaardt de raad amendement
budget rekenkamercommissie, en besluit:
o Het budget voor de gezamenlijke
rekenkamercommissie te bepalen op €
30.030,=;
o De kosten ad € 15.015,= te dekken uit het
positieve saldo van de begroting.
De voorzitter brengt vervolgens de
programmabegroting 2020 en de
meerjarenraming 2021-2023 in stemming. De
raad besluit deze begrotingsvoorstellen vast te
stellen met in achtneming van amendering met 18
stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Voor stemmen de leden van de fracties van het
CDA (11), Sociaal Gemert-Bakel (3), Dorpspartij
(4); tegen stemmen de fracties van de WD (1) en
Lokale Realisten/D66 (4).

Nu de begroting is aangenomen komen
ingediende moties in stemming. Als volgt.
Motie omvormen evenemententerrein Gemert
CDA legt een stemverklaring af. Het CDA gaat het
onderzoek steunen, maar dat wil niet zeggen dat
er ook daadwerkelijk een andere locatie
gevonden wordt. De motie wordt met algemene
stemmen aangenomen.

Motie formeren werkgroep Omgevingsvisie
De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen.

Motie stimuleren bijen en vogels door
bloemrijke akkers (gewijzigde versie)
De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen.

Motie Gemert-Bake! naar 3 fte wethouders
Voor stemmen 8 leden, namelijk de leden van de
fracties van WD, Sociaal Gemert-Bakelen
Lokale Realisten/D66; tegen stemmen l5leden
namelijk de fractieleden van CDA en Dorpspartij.
Daarmee is de motie verworpen.

Motie 6, visie leefbaarheid kleine kernen
Het CDA legt de stemverklaring af dat de fractie
benadrukt dat iedere kern verschillend is en er
niet één visie over alle kernen kan worden
uitgestrooid. Bovendien moet ruimte blijven voor
initiatief vanuit de kern.
De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen.

11.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 12 december 2019

de griffier,

de voorzitter,

C-l_,-A-r
van Boxtel

ing. M.S. van Veen

