BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 5 juni 2014
Aanwezig: drs J. van Zomeren (voorzitter)
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H.M.T.M. Giebels (D66) W.P.M. van den Heuvel (Lokale Realisten) H.A.M. van Hout (CDA) S.
Janszen (CDA) P.W.A.J. Mastenbroek (PvdA) A.M.J.J.T. Methorst-van Kessel (Lokale Realisten) L.A.
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) W.M. Meulenmeesters (CDA) A.W.J. Vogels (Lokale Realisten)
J.H.L Vogels (Lokale Realisten) W.C. de Wit (CDA)
Afwezig: P.G.J.M. van Boxtel
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Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1.

Mogelijkheid tot inspreken

Van de mogelijkheid wordt gebruik gemaakt door de heer
Jonkers uit Bakel. Hij spreekt in over agendapunt 12:
‘Vaststellen bestemmingsplan Resort Grotels Goed’. Hij
vraagt aandacht voor het feit dat hij als indiener van een
zienswijze via het Gemerts Nieuwsblad heeft moeten
vernemen dat het onderwerp vandaag op de agenda staat.
Ook geeft hij aan dat hij nog enkele zaken heeft ontdekt die
niet kloppen. Hij heeft zijn opmerkingen ook doorgegeven aan
de ambtenaren, die hebben toegezegd de raad hierover te
informeren via een memo. Hij wijst op de rommelige situatie
en wenst dat er juridisch niets fout gaat. Hij vraagt aandacht
voor een tweetal zaken: 1. De groenstrook in de
bestemmingsplantekening en 2. De functiekaart en het
inrichtingsplan moeten overeenkomen met de laatste versie
bestemmingsplantekening (in een eerdere versie was dit nog
niet het geval). Als laatste punt wil hij de raad meegeven dat
de eigenaar in zijn ogen zich onbetrouwbaar heeft getoond in
het nakomen van de afspraken met de gemeente.

2.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent om 20.06 uur de vergadering.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij de fractie D66
en in het geval van stemming bij het raadslid de heer Giebels.
De agenda wordt afwijkend van het voorstel vastgesteld. Het
onderwerp ‘Principeverzoek kavelsplitsing Doonheide
ongenummerd’ (agendapunt 15) wordt van de agenda
afgevoerd. De raad geeft aan besluitvorming nog nader te
willen voorbereiden via de commissie Ruimte en Openbaar
Beheer, waarbij het onderwerp in bredere zin zal worden
behandeld en niet alleen dit individuele geval.
Tevens wordt afgesproken om agendapunt 8: ‘Tarieven hulp
bij het huishouden’ terug te laten komen in de commissie
Sociaal Domein, in die zin dat daar dan het proces en de brief

die is ontvangen van de seniorenraad besproken wordt. Dit
staat de besluitvorming van dit agendapunt vanavond niet in
de weg.
Met inbegrip hiervan wordt de agenda vastgesteld
overeenkomstig het voorstel.
3.

Vragenrecht raadsleden

Van raadslid Bankers is een aanmelding ontvangen.
Hij stelt een tweetal vragen over Nederheide.
De vragen zijn:
1 - Zijn er al afspraken gemaakt met de exploitant van het
strandbad?
2 - Binnen welke termijn kan de raad voorstellen verwachten
om te komen tot besluitvorming om de veiligheid om en in het
strandbad te regelen?
De burgemeester geeft aan dat de lijn die in de raad aan de
orde is geweest is gedeeld met de exploitant. Hiervan is een
gespreksverslag gemaakt. Het zomerseizoen staat voor de
deur en daarom worden op korte termijn goede afspraken
gemaakt. De meningen van de beheerder en de gemeente
komen niet geheel overeen. De gemeente heeft frequent
overleg met de politie en de dorpswachten. Volgende week
ontvangt de raad over Nederheide een raadsinformatienota.

4.

Vaststellen notulen 25 maart
2014 en besluitenlijst 15 mei
2014.

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

5.

Mededelingen

5a.

Postlijst 24-04 t/m 21-05

De raad neemt de adviezen tot afdoening conform over.
De heer Mastenbroek merkt op dat hij op zoek is gegaan naar
de ter inzage gelegde VKA-stukken in de visiekamer en dat hij
ze niet heeft gevonden. De burgemeester zegt verbetering
toe.

6.

Vaststellen zienswijze GGD
Ontwerpbegroting 2015

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

7.

Vaststellen zienswijze SRE
ontwerp programmabegroting
2015

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

8.

Vaststellen tarieven hulp bij
Het huishouden

De raad stelt zonder beraadslaging en/of stemming
de voorgestelde tarieven vast. Zoals bij de vaststelling van de
agenda is besloten, komt dit agendapunt terug in de
commissie Sociaal Domein om het proces en de ontvangen
brief van de seniorenraad toe te lichten.

9.

Vaststellen bestuurlijke
De raad stelt zonder beraadslaging en/of stemming
vertegenwoordiging verbonden de voorgestelde bestuurlijke vertegenwoordiging verbonden
partijen
partijen vast.

10.

Vaststellen wijzigingsverordening op de raadscommissies

De raad stelt zonder beraadslaging en/of stemming
de verordening tot wijziging van de verordening op de
raadscommissies 2013 vast.

11.

Delegatie raad aan college:
De raad stelt zonder beraadslaging en/of stemming
aanwijzing
anwijzing exploitatiegebieden conform voorstel.
en vaststellen exploitatieopzet

12.

Vaststellen bestemmingsplan
Resort Grotels Goed

De raad besluit na beraadslagingen conform voorstel.
De PvdA geeft hierbij een stemverklaring af, zij gaat akkoord
met de punten 1 en 2, niet met de punten 3 tot en met 5.
Wethouder Van Extel zegt toe om de procedure van het
informeren van een indiener van een zienswijze
ienswijze te gaan
bekijken en een terugkoppeling
eling te geven aan de inspreker, en
de raad daarover te informeren.

13.

Vaststellen zienswijze op
VRBZO ontwerpbegroting
2015

De raad besluit na beraadslagingen de zienswijze vast te
stellen. De burgemeester zegt toe ook de definitieve begroting
VRBZO aan de raad voor te leggen.

14.

Vaststellen verordening
leerlingenvervoer

De raad besluit na beraadslagingen en schorsing van 5
minuten gezien de onduidelijkheden dit agendapunt te
verplaatsen
erplaatsen naar de raadsvergadering van 10 juli en ter
voorbereiding te behandelen in de commissie Sociaal
Domein.

15.

Principeverzoek kavelSplitsing Doonheide
Ongenummerd.

De raadsbehandeling van dit onderwerp is verdaagd
verdaagd.

16.

Mestbewerking in Gemert
ertBakel.

De raad besluit na beraadslagingen overeenkomstig het
voorgestelde scenario 3 en de overige punten conform
voorstel. D66 geeft een stemverklaring af: de partij stemt
tegen, omdat niet is gebleken dat het voorstel echt een
verbetering is voor de
e volksgezondheid, natuur en milieu in
Gemert-Bakel.

17.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.41 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 10 juli 2014

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel

Drs. J. van Zomeren

,

