BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 08.1 1-2018

Aanwezig

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

Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden
CDA:

Lokale Realisten&D66:
Dorpspartij:
SP:

WD:

23123

A.T.W. Relou, W.M. Meulenmeesters, C.M.M' van den HurkKuunders, 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
A.W.J. Vogels, dr. H.M.T.M. Giebels, M.P. Bankers, A'M'J'J'T'
Methorst - van Kessel
L.A. van Oort MSc, H.L.M. van Eck, H.J'M. de Haas, A'M'
Coopmans,
drs. J.A.M. Hoevenaars, T.G.P. van den Eventuin-Boogaerts,
A.W.J. van Kollenburg
J. Vroomans

Afwezig:
Mede aanwezig:

A.H.C.M. van Extel-van Katwijk, M.C.H. de Ruiter - van Hoof,
l. van Dijk, mr. W.C.P. Steeghs en gemeentesecretaris A' van
Oudheusden

Nr.

O

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1.

Mogelijkheid tot insPreken

De voorzitter heeft een verzoek tot inspreken van

2.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 16'00 uur'
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
lngevoegd wordt als agendapunt 11' Hoorplicht
raad N279.
lngeval van stemming over reguliere onderwerpen
vangt deze aan bij het lid Verhees, raadsfractie
COÀ. Zo ook de spreekvolgorde. Met betrekking
tot begrotingsvoorstellen is de spreekvolgorde
CDA, LR&D66, DP, SP en VDD'

3

Mondelinge vragen van
raadsleden aan het college

Van de mogelijkheid tot het stellen van
mondelinge vragen wordt geen gebruik gemaakt'

4.

Vaststellen besluitenlijst en
verslag van de gemeenteraadsvergadering 26 sePtember
2018.

De besluitenlijst en het verslag worden
ongewijzigd vastgesteld.

5

lngekomen stukken

5a.

Mededelingen

BKG over de N279 ontvangen evenwel
gekoppeld aan een moment verderop in de
àgenda. De inspreekbijdrage wordt nu op schrift
oótvangen en ter kennis van de raad gebracht'

Geen opmerkingen.
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5b.

Postlijst

Geen opmerkingen. Afdoening conform
voorstellen.

5c.

Lijst met toezeggingen

Het raadslid Giebels vindt het opmerkelijk dat het
overzicht van toezeggingen bij deze
raadsvergadering eerst de vermelding bevat dat
in januari 2018 ambtelijk met de wethouder is
besproken de toezegging / D66 motie openbaar
groen (dd 09/1112017) voorlopig niet op te
pakken.
Het college zegt een schriftelijk nadere
verduidelijking toe.

HAMERSTUKKEN
6

Benoemen commissielid CDA
en commissielid Dorpspartij

De raad besluit bijacclamatie de heren Sven (S.)
van der Meer (DP) en Henk (H.A.) Gerrits (CDA)
tot raadscommissielid te benoemen.

7

Vaststellen verordening
werkgeverscommissie 20 I 8

De raad besluit conform voorstel zonder
beraadslaging en zonder stemmingen.

8.

lnkoopstrategie
schoonmaakdiensten

De raad besluit conform voorstel zonder
beraadslaging en zonder stemmingen tot verlenen
van het krediet.

BESPREEKSTUKKEN

I

Toetsing collegestandpunt
ontwikkellocaties kasteel
Gemert

De raad stelt vast dat het door het college d.d. 11
september 2018 genomen besluit over het
standpunt t.a.v. de ontwikkellocaties in lijn is met
de eerder door de raad m.b.t. het kasteel Gemert
genomen besluiten en meegegeven kaders.
De SP dient een amendement in om geen
medewerking te verlenen aan bebouwing en
parkeren binnen de bomencarré (amendement 1)
Daarnaast dient de SP een motie in voor een
onderzoek naar de impact van parkeren en
ontsluiting op de cultuurhistorische kernwaarde
van het kasteel en omgeving (motie 1). De
tweede motie betreft het opnemen van de
landerijen in de historische buitenplaats (motie 2).
De fractie LR&D66 dient een motie in om te
onderzoeken of nieuwe bebouwing kan worden
geconcentreerd op een nader te bepalen plek
(motie 3).

Het college zegt toe dat hij de raad nader
informeert naar aanleiding van de kort voor de
raadsvergadering ontvangen e-mail van erfgoed
Gemert.
Ook zegt het college toe dat hij bereid is om met
de RCE te onderzoeken of het wense/tk is de
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historische buitenplaats te vergroten.
Amendement 1 (SP) wordt verworpen met 3
stemmen voor (SP) en 20 stemmen tegen (CDA,
LR&D66, DP en WD).
Het voorgestelde raadsbesluit wordt voorts met
algemene stemmen aangenomen.

Motie 1. Kasteelplan en parkeren. Voor 3
stemmen (SP); tegen 20 stemmen (CDA, WD,
DP, LR&D66). Motie verworpen.
Motie 2. Landerijen toevoegen aan historische
buitenplaats kasteel. Voor 3 stemmen (SP); tegen
20 stemmen (CDA, WD, DP, LR&D66). Motie
verworpen.
Motie 3. Ontwikkelmogelijkheden kasteel. Voor 5
stemmen (LR&D66 en de WO), tegen 18
stemmen (CDA, SP en de DP). Motie verworpen.

10.

Begroting 2019

Na beraadslagingen, na schorsing en na
stemming, stelt de gemeenteraad de begroting
2019 vast. Voor zijn 15 stemmen (CDA en DP)
Tegen zijn 8 stemmen (LR&D66, SP en WD).
De heer Giebels wijst erop dat de motie over
woonwagenlocaties en samenwerking met Goed
Wonen al drie jaar oud is. Wethouder De Ruiter
zegt toe dat de informatie binnenkort naar de raad
komt.

Wethouder Van Extel - Van Katwijk zegt de heer
Vroomans toe bijde VNG na te gaan hoe het
bedrag tot stand is gekomen van € 57 per inwoner
vanwege invoeren van de Omgevingswet.
Wethouder Van Dijk zegt toe de afsluiting van de
Nieuwstraat mee te nemen in de plannen voor het
centrum van Gemert.
Wethouder Van Dijk zegt toe dat het plan voor het
centrum van Bakel in januari 2019 naar de raad
komt.
Wethouder Van Dijk zegt de heer Van Oort toe
datzij terugkomt op wat er wordt gedaan aan
sociaal verantwoord ondernemen.
Amendement 3, bijstelling bezuiniging op
alcoholpreventie. Voor stemmen 8 leden, van
WD, SP en Lokale Realisten&D66. Tegen
stemmen 15 leden van CDA en Dorpspartij.
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Daarmee is het amendement veruvorpen.

Amendement 4, bijstelling bezuiniging op
preventieve taken LEVgroep. Voor stemmen 8
leden van WD, SP en Lokale Realisten&D66.
Tegen stemmen 15 leden van CDA en
Dorpspartij. Daarmee is het amendement
verworpen.
Amendement 5, bijstelling bezuiniging op
schoolmaatschappelijk werk. Voor stemmen 8
leden van WD, SP en Lokale Realisten&D66.
Tegen stemmen 15 leden van CDA en
Dorpspartij. Daarmee is het amendement
verworpen.
Amendement 6, bijstelling bezuiniging op
gymvervoer Jenaplanschool De Pandelaar. Voor
zijn 8 leden van WD, SP en Lokale
Realisten&D66. Tegen zijn 15leden van het CDA
en de Dorpspartij. Daarmee is het amendement
verworpen.
Begroting 2019. Voor zijn 15 raadsleden van het
CDA en de Dorpspartij. Tegen zijn 8 raadsleden
van WD, SP en Lokale Realisten&D66. Daarmee
is de begroting 2019 vastgesteld.
Motie 1, maatregelen golfbaan De Stippelberg. De
motie wordt met algemene stemmen (23 voor)
aangenomen.

11.

Hoorplicht raad N279

De raad besluit bij mondeling amendement om
het gedeelte in de concept brief onder "indien het
alternatief uitgevoerd gaat worden" te schrappen
en stemt voor het overige in met de voorgestelde
reactie.

12

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 13 december 2018.
de

griffier,

de voorzitter,

Boxtel

ing. M.S. van Veen

Pagina 4 van 4

