BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 19 EN 23 MAART 2015
Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:
CDA:

Lokale Realisten:
Dorpspartij:
D66:
OPA:
PvdA:
Afwezig:

drs. J. van Zomeren
M.J. Swinkels
19/21
H.A.M. van Hout, T.J.J. van den Elsen, A.T.W. Relou,
I. van Dijk, S. Janszen, H.G. Verkampen, W.M. Meulenmeesters,
J.H.H.M. Smits-Overbeek
W.P.M. van den Heuvel, A.W.J. Vogels, A.M.J.J.T. Methorst- van
Kessel, M.P. Bankers
mr. W.C.P. Steeghs, A.M. Coopmans, T.C.M. Bevers-van Vijfeijken,
A.L. van Oort MSc
dr. H.M.T.M. Giebels
F.J.C. Faeles
P.W.A.J. Mastenbroek
W.C. de Wit (CDA), J.H.L. Vogels (Lokale Realisten), griffier P.G.J.M.
van Boxtel

Vervolg 23 maart:
Raadsleden:
CDA:
Lokale Realisten:
Dorpspartij:
D66:
PvdA:

17/21
H.A.M. van Hout, A.T.W. Relou, I. van Dijk, S. Janszen, H.G.
Verkampen, W.M. Meulenmeesters, J.H.H.M. Smits-Overbeek
J.H.L. Vogels, A.W.J. Vogels, A.M.J.J.T. Methorst- van Kessel, M.P.
Bankers
mr. W.C.P. Steeghs, A.M. Coopmans, T.C.M. Bevers-van Vijfeijken,
A.L. van Oort MSc
dr. H.M.T.M. Giebels
P.W.A.J. Mastenbroek

Afwezig:

T.J.J. van den Elsen, W.C. de Wit (beide CDA), W.P.M. van den
Heuvel (Lokale Realisten), F.J.C. Faeles (OPA) en griffier P.G.J.M. van
Boxtel

Mede aanwezig:

wethouders R.D. Hoppezak, A.A.H.M. van Extel, M.C.H. de Ruiter –
van Hoof, J.M.A. Bevers en 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 20.01 uur de
vergadering.
De voorzitter maakt de volgende opmerking over
de agenda:
 Van de fractie Lokale Realisten is het
verzoek ontvangen om van agendapunt 8
inbreiding Jenaplanschool De Pandelaar met
1 lokaal een bespreekstuk te maken.
 De heer Van Hout geeft vervolgens aan dat
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zijn fractie het bestemmingsplan Weerijs ook
als bespreekstuk wenst te behandelen.
De agenda wordt vervolgens ongewijzigd
vastgesteld. De twee genoemde hamerstukken
(agp. 8 en 9) worden als bespreekstukken
behandeld.
De voorzitter geeft aan dat er bij agendapunt 12
en 13 een amendement en motie is
aangekondigd. Hij stelt voor om bij deze
agendapunten te beginnen bij de indiener, zodat
deze de documenten kan toelichten en
vervolgens te starten met de beraadslaging. De
raad stemt hiermee in
De voorzitter deelt mee dat hij een bericht van
verhindering heeft ontvangen van de raadsleden
De Wit en J. Vogels.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij de
fractie CDA, en in het geval van stemming bij
raadslid H.G. Verkampen.
3.

Vragenrecht raadsleden

De heren Van den Elsen, Meulenmeesters en A.
Vogels hebben zich aangemeld voor het
vragenrecht. De heer Vogels geeft aan dat hij
geen gebruik meer wenst te maken van het
vragenrecht.
De heer Van den Elsen (CDA) stelt een viertal
vragen naar aanleiding van een artikel in de
krant over Attero. Zij hebben meerdere
gemeenten een naheffing gestuurd van in totaal
€ 5,2 miljoen. Dit omdat er ook in 2014 minder
restafval is afgeleverd dan afgesproken. De
heer V.d. Elsen vraagt aan de wethouder of de
gemeente een naheffing heeft ontvangen en wat
de eventuele financiële consequenties zijn. Ook
vraagt hij of de wethouder bereid is de raad
actief te informeren over de stand van zaken en
het verloop van de arbitragezaak.
Wethouder Hoppezak antwoordt dat wij als
gemeente nog geen factuur hebben ontvangen.
Wij zijn geen contractpartij. Samen met de MREgemeenten vormen we een vereniging van
contracten, een gewest. In Gemert-Bakel wordt
goed gescheiden, we voldoen daarom niet aan
de norm van het afleveren van restafval. De
gewesten hebben de naheffing ontvangen. Zij
zijn ook gemandateerd om verweer te voeren.
Uiteraard is hij bereid om de raad te informeren.
Het gaat over aanzienlijke bedragen en hij geeft
aan het college hier rekening mee houdt. Hij
zegt toe om in de commissie Economie & Sport
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van april een verdere toelichting te geven.
De heer Meulenmeesters vraagt naar de stand
van zaken van de kantine van sporthal
Molenbroek en stelt hier een aantal vragen over.
Hij geeft aan dat het CDA zich heeft
opgeworpen in juni 2014 om de negatieve
balans rond sportcentrum De Molenbroek een
positieve wending te geven. Hij geeft aan dat
met name een afvaardiging van de 5 grootste
sporthalgebruikers hard gewerkt hebben om de
kantine weer geopend te krijgen en zijn vanuit
die positie gezamenlijk aan het bekijken of
privatisering van de sporthal haalbaar is. Echter
ontbreekt het aan essentiële informatie over de
technische en financiële stand van zaken rond
de sporthal. Daar is herhaaldelijk om gevraagd.
Op 24 februari zouden deze gegevens
voorhanden zijn. Toen is door de wethouder
besloten dat alle partijen die in het verleden zich
gemeld hebben deze informatie krijgen, zodat
ze zich nogmaals kunnen melden als ze
interesse hebben. Dit is wat hij in de commissie
Economie & Sport van februari heeft gemeld. Uit
de brief van de Stichting in oprichting beheer
sporthal Molenbroek blijkt echter dat hij alleen
op een nette manier afscheid wil nemen van
deze partijen en door wilt met de Stichting.
Wethouder Hoppezak antwoordt dat op 24
februari door het college een collegebesluit is
genomen, dat hij op 25 februari in de commissie
heeft gemeld. Het besluit was om de gegevens
te verzamelen, die waren dus nog niet
voorhanden. Hij geeft aan dat het besluit inhoudt
dat ook de andere partijen serieus worden
genomen. Hij wil met de raad de juiste keuze
maken (BSV, andere partijen of mogelijk een
combinatie daarvan). De gegevens zijn nog niet
voorhanden, hij zegt toe dat deze er op korte
termijn aankomen (week 15). De marktpartijen
worden komende week geïnformeerd en
gevraagd naar hun interesse.
Hij zegt toe de commissie E&S in april bij te
praten over het verdere proces.
4.

Vaststellen besluitenlijsten van
de gemeenteraad van 5
februari 2015 en 5 maart 2015
en kennisnemen van notulen
vergadering gemeenteraad
5 februari 2015.

De besluitenlijsten worden ongewijzigd
vastgesteld. De notulen worden voor
kennisgeving aangenomen.
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5.a
5.b

Mededelingen
Postlijst 21-01-2015 t/m 04-032015

6.

VRBZO Herziening regionaal
Risicoprofiel

De raad stemt zonder beraadslaging en zonder
stemming in met de Herziening Regionaal
Risicoprofiel VRBZO 2015 conform voorstel en
stelt de daarbij behorende zienswijze vast.

7.

Wijziging statuten stichting
PlatOO

De raad verleent zonder beraadslaging en
zonder stemming goedkeuring aan de
voorgestelde wijziging van de statuten conform
voorstel.

8.

Inbreiding Jenaplanschool De
Pandelaar met 1 lokaal

De raad stelt na beraadslaging en zonder
stemming het krediet beschikbaar van € 91.000
conform voorstel. De raad besluit om in het
besluit expliciet op te nemen dat het krediet
wordt verstrekt in verband met de specifieke
eigenschappen van het gebouw (inefficiënte
indeling van het gebouw, waardoor de school
niet de beschikking heeft over voldoende voor
onderwijs inzetbare vierkante meters) om
precedentenwerking te voorkomen. De raad stelt
tevens de daarbij behorende 9e
begrotingswijziging vast.

De raad stemt in met de voorstellen tot
afdoening.

Wethouder Bevers zegt toe een RIN te sturen
over de vragen die gesteld zijn door de Lokale
Realisten over de rol van Zicht. De vragen
hebben betrekking over het gebouw van de
voormalige Swildensschool en over de
geldstromen (Zicht-Rijk en gemeente).
9.

Bestemmingsplan
“Sportschool Weerijs 10 te
Gemert”

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

10.

Verhuizing Bibliotheek naar De
Eendracht:
A. Extra budget t.b.v.
verbouwing van De
Eendracht
B. Uitstel subsidiekorting
bibliotheek

De raad stelt na beraadslaging en zonder
stemming het extra budget van € 20.600 ter
beschikking conform voorstel. De raad stelt
tevens de daarbij behorende 11e
begrotingswijziging vast.
De raad stelt na beraadslaging en na stemming
de korting op de subsidie aan de bibliotheek uit
naar het moment van verhuizing van de
bibliotheek naar De Eendracht conform voorstel.
Stemming vindt plaats op verzoek van de Lokale
Realisten. Zij zijn het niet eens met de manier
van dekking (post onvoorzien). Het voorstel
wordt aangenomen met 13 stemmen voor (CDA,
Dorpspartij, OPA) en 6 stemmen tegen (Lokale
Realisten, D66 en PvdA).
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11.

Recreatieve ontwikkeling
landgoed Nederheide

De raad stelt na beraadslaging, zonder
stemming en na schorsing van 21.29 – 21.50
uur het volgende geamendeerde raadsbesluit
unaniem vast:
1. Kennis te nemen van de toekomstvisie en de
aanvraag voor herziening van het
bestemmingsplan en de daarin opgenomen
wijzigingen voor Landgoed Nederheide.
2. Dat het addendum van de
erfpachtovereenkomst zo snel als mogelijk
ter goedkeuring aan de raad wordt
voorgelegd, waarbij de aangegeven kaders
door de raad in de commissievergadering
van 25 februari en de aanvullingen hierop
gemaakt tijdens de raadsvergadering van 19
maart zijn verwerkt.

12.

Integrale handhavingsnota
2015-2018

De raad stelt na beraadslaging en zonder
stemming de Integrale handhavingsnota 20152018 vast, waarbij het eerste beslispunt als volgt
wordt geamendeerd:
1. De raad besluit de Integrale
handhavingsnota 2015-2018 vast te stellen;
onder het beding dat het college halfjaarlijks
aan de gemeenteraad hierover rapporteert.
Deze rapportage bevat in ieder geval het
aantal controles per doelgebied, het aantal
overtredingen per doelgebied en de inhoud
van deze overtredingen op hoofdlijnen.
Beslispunt 2 wordt conform voorstel
overgenomen.
De Lokale Realisten dienen een motie in. Nadat
de burgemeester hierover een toezegging heeft
gedaan, trekken ze deze motie in.
De burgemeester zegt toe dat dat de gemeente
daar waar mogelijk gaat werken met checklists
bij controles. De burgemeester zegt daarnaast
toe dat hij in een andere setting de raad zal
informeren over De Kanthoeve en permanente
bewoning.

13.

VRBZO Toekomstvisie
brandweerzorg, dekkingsplan
en 1e begrotingswijziging 2015

De raad amendeert na beraadslaging en zonder
stemming unaniem het besluit als volgt:
-

Beslispunten 1 en 2 vervallen en in plaats
daarvan worden de beslispunten als volgt
geformuleerd:

De raad van de gemeente Gemert-Bakel:
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1. Houdt het besluit over de Toekomstvisie
Brandweerzorg,1e begrotingswijziging
VRBZO 2015 en Dekkingsplan 2014 aan tot
de raadsvergadering van 30 april a.s.
2. Stelt de geamendeerde zienswijze van de
raad vast.
De raad neemt vervolgens unaniem
onderstaande motie aan:
- Burgemeester van Zomeren de opdracht
krijgt om samen met een
vertegenwoordiging van het plaatselijke
korps in gesprek te gaan met de directeur
van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost
(VRBZO);
- Er in dit gesprek gekeken wordt naar
alternatieve bezuinigingsopties waarbij de
veiligheid geborgd blijft;
- Tijdens het gesprek in ieder geval de
volgende onderwerpen besproken worden:
o Belasting vrijwilligers
o Alternatieve bezuinigingsideeën
o Oplossing werkdruk vrijwilligers
o Voorradig materiaal van goede kwaliteit
- Een afvaardiging van de raad als toehoorder
bij dit gesprek aanwezig is;
- Het gesprek op korte termijn moet
plaatsvinden;
- De schriftelijke verslaglegging van dit
gesprek voor de eerstvolgende
raadsvergadering naar de raad moet zijn
gecommuniceerd.
De vergadering wordt geschorst van 22.37 –
22.47 uur. Daarna geeft de burgemeester zijn
reactie op de motie. Hij geeft aan dat hij hieraan
geen uitvoering kan geven en dat hij dit ook niet
gaat doen, omdat uitvoering in de huidige vorm
en tijdspanne niet effectief is, omdat op 26
maart a.s. finale besluitvorming is voorzien in
het algemeen bestuur van de VRBZO.
Na beraadslaging wordt afgesproken dat de
raad een zienswijze opstelt die uiterlijk dinsdag
24 maart naar de VRBZO en de overige 20
deelnemende gemeenten aan de VRBZO wordt
gestuurd. De burgemeester gaat met deze
zienswijze en opdracht van de raad naar de
vergadering van de VRBZO van 26 maart
waarbij het standpunt van de gemeenteraad
wordt overgebracht en de burgemeester oproept
tot een gesprek te komen tussen de directeur
van de Veiligheidsregio, de burgemeester en de
vrijwilligers, met de aandachtspunten zoals
aangegeven in de motie. De raad eist niet de
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garantie dat het besluit door de VRBZO anders
wordt genomen, wel dat het standpunt wordt
overgebracht. De burgemeester geeft aan dat hij
de strekking van de motie voor wat betreft
opkomen voor de belangen van de vrijwilligers
kan onderschrijven.
Om 23.06 uur wordt vervolgens de vergadering
verdaagd tot maandag 23 maart, 20.00 uur.
Vervolg 23 maart
De voorzitter vervolgt de vergadering om 20.00
uur in aanwezigheid van 17 raadsleden. De
voorzitter geeft aan dat hij een afmelding heeft
ontvangen van de heren De Wit, V.d. Elsen, V.d
Heuvel en Faeles. De heer J. Vogels is weer
aanwezig.
De aangepaste geamendeerde zienswijze
VRBZO ligt geprint op tafel. De raad stemt
unaniem in met deze geamendeerde zienswijze.
Na een korte beraadslaging wordt afgesproken
dat het onderwerp de First Responder niet wordt
opgenomen in de zienswijze, maar wel wordt
toegevoegd aan het lijstje met bespreekpunten
met de directeur van de VRBZO. De
burgemeester geeft aan dat hij dit onderwerp
eventueel donderdag 26 maart ook nog tijdens
de vergadering van de VRBZO kan inbrengen
14.

Startnotitie gebouwen

De raad stelt na beraadslaging en zonder
stemming de startnotitie gebouwenbeheer vast.
De raad merkt maatschappelijk vastgoed aan
als maatschappelijk belang en stelt de
voorgestelde indeling van de gebouwenlijst
(inclusief de gronden) vast conform voorstel.
Wethouder De Ruiter zegt toe dat het project
inclusief de evaluatie in december 2015
afgerond is. Ze zegt toe dat wat ze kan
rapporteren over dit onderwerp, te rapporteren
voor of bij de begrotingsbehandeling. Daarnaast
zegt ze toe om eenmaal per jaar bij de
vaststelling van de begroting de gebouwen- en
grondenlijst aan de raad voor te leggen als er
wijzigingen zijn.

15.

Dienstverleningsovereenkomst
tijdelijke uitvoering taken
decentralisaties door Helmond

De raad stemt na beraadslaging en zonder
stemming in met de
dienstverleningsovereenkomsten conform
voorstel en geeft de opdracht mee aan het
bestuur van Peel 6.1 om te zorgen voor een
efficiënte bedrijfsvoering, beleid- en regelarm,
zodat kan worden bespaard door regionaal
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samen te werken.
Wethouder Bevers zegt toe de notitie van het
college met daarin de knelpunten die het college
heeft ingebracht bij het Peelpoho ter
beschikking te stellen aan de raad.
16.

Evaluatie horecabeleid

De raad stemt na beraadslaging en zonder
stemming in met de rapportage en de
aanbevelingen conform voorstel.
De burgemeester zegt toe dat hij de komende
maanden terug komt naar de raad op de punten
afschaffen leges en schenk- en openingstijden,
waarbij de gevolgen van de scenario’s in beeld
zijn gebracht.

De voorzitter sluit de vergadering op 23 maart om 20.57 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 30 april 2015.

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,
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