BESLUITENLIJST
VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD
VAN DE GEMEENTE GEMERT'BAKEL D.D. í6 december 2021

Aanwezig:
De raadsleden:

M.P. Bankers (Lokale Realisten), T.P.M. Van den Berkmortel (CDA),
J.M. Coppens (CDA), A.M. Coopmans (Dorpspartij),
D.W.M. Diesveld (D66), H.L.M. van Eck (Dorpspartij), T.J.J. van den
Elsen (CDA), T.G.P. van den Eventuin-Boogaerts (Sociaal GemertBakel), D.H.J.M. de Haas (Dorpspartij), H.P. van Hout (CDA)' C.M'M.
van de Hurk-Kuunders (CDA), S. Janszen (CDA), H'A'J' van Kessel
(CDA), A.W.J. van Kollenburg (Dorpspartij), J.J.W'M. van Loon (CDA)'
A.M.J.J.T. Methorst-van Kessel (Lokale Realisten), W.M.
Meulenmeesters (CDA), A.L. van Oort MSc (Dorpspartij), J'H.H.M.
Smits-Overbeek (CDA), F.T.J.H. Verhees (CDA), A.W.J. Vogels (fractie
Vogels), M.G. Vos (Sociaal Gemert-Bakel), J. Vroomans (WD)

Afwezig:

- geen verhinderingen

-

Voorzitter:
Griffier.

ing. M.S. van Veen
P.G.J.M. van Boxtel
Portefeuitlehouders: B. Claassen, mr. W.C.P. Steeghs, W.S.A. van Zeeland
Medeaanwezig'. G.Wouters(gemeentesecretaris)
Het Notuleercentrum

NoÍu/isÍ:
1

Mogelijkheid tot insPreken

Geen.

2

Opening en vaststellen van de agenda
De voorzitfer opent de vergadering om 19.30 uur.
De heer Bankers dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, namelijk motie 'Markt'.
De voorzitter stelt voor dit agendapunt toe te voegen als zijnde agendapunt 23.
De heer Van Oort stelt voor om het agendapunt'Vaststellen nota reserves en voorzieningen
2021'niet als bespreekstuk maar als hamerstuk te behandelen. De voozitter stelt voor om
dit punt te laten staan als agendapunt 17 en het af te hameren na agendapunt 13.
De heer Vogels stelt voor agendapunt 18 niet als bespreekstuk maar als hamerstuk te
behandelen. De voorzitter gaat akkoord en stelt via loting vast dat de beraadslagingen en
eventuele stemmingen zullen starten met de heer Verhees'

3

Vragenrecht raadsleden

4

Vaststellen besluitenlijst gemeenteraadsvergadering van 1í november 2021 en
kennisnemen van het uitgebreide verslag raadsvergadering 7 oktober 2021
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5

lngekomen stukken

5.a

Mededelingen

De heer JaÀszen stelt mondeling vragen naar aanleiding van de uitspraak van de rechter
over de N279. Wethouder Claassen beantwoordt de vragen zo goed als mogelijk is zo kort
na de uitspraak. Hij geeft aan dat het tbv het tracé gealloceerde geld nu met enige
onzekerheid is omgeven.

Er zijn geen op- of aanmerkingen

5.b

Postlijst

Er zijn geen op- of aanmerkingen

5.c

Termijnplanning

Er zi)n geen op- of aanmerkingen

5.d

Lijst met toezeggingen raad
Mevrouw Diesveld merkt op dat in de lijst van toezeggingen de toezegging binnen het
centrumplan Gemert van 18 maart openstaat. Hierin zegt het college toe een visie van
burgerparticipatie uit te werken als richflijn met ruimte voor maatwerk.
De heer Bankers geeft in algemene zin aan dat de antwoorden op de vragen bij de lijst van
toezeggingen beneden peil zijn.
De heer Vroomans vraagt verduidelijking van de wethouder of de ene fte van Lumens
l}Qo/o inzet betreft of 50o/o, omdat zrl zich momenteel zorgen maken over het
vluchtelingenwerk.
De voorzitÍer stelt voor in de commissie terug te komen op de punten die nu gemaakt zijn.
Datzal in de commissie van januari zijn (de eerste commissie van 2022). Zodoènde kan het
college zich voorbereiden op vragen naar aanleiding van de lijst met toezeggingen.

5.e

Voortgang moties raad
Mevrouw Diesveld vraagt naar de voortgang van de motie mbt participatie.
De heer Bankers verzoekt de wethouder om een update te geven over de destijds
ingediende motie over Fuse.
De voorzitter geeft aan in het vervolg ook op dit punt tijdig voor de vergadering aan te geven
dat men vragen heeft. Nu kan de situatie ontstaan dat het college geeá of geen voldoende
antwoord kan geven.
Wethouder Claassen geeft aan dat de participatie leidraad in concept klaar is. De leidraad
7al de cyclus ingaan, dus hij kan niet garanderen dat dit voor de kerst gereed is.
Met betrekking tot Fuse is met OJC Fuse en met Bakels Genot radiostÍte afgesproken, totdat
er groen licht is. Aanstaande maandag zal er overleg met hen zijn, waarbij met de partijen
tevens zalworden besproken welk nieuws gedeeld kan worden met de raád.
De voorzitter vult hierop aan dat de toezegging van voor de kerst zowel naar de partijen als
naar de politiek geldt.

6

Vaststellen 2e actualisatie bouwgrondexploitatie 2021
De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform voorstel

7

Vaststellen in exploitatie nemen plan Heerenbosch llt
De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conÍorm voorstel

8

Vaststellen 2e bestuursrapportage 2021; ontwerp 2e begrotingswijziging 2021

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

I
Blink

Vaststellen met toetreden Son en Breugeltot Gemeenschappelijke Regeling

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform voorstel.

í0

Vaststellen le wijziging APV 2020
De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform voorstel.

11

Vaststellen RES 1.0
De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform voorstel.
2

12

Vaststellen aanbevelingen rapport burgerpeiling Gemert-BakelGezamenlijke
Rekenkamercommissie
De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform voorstel.

í3

Vaststellen regioplan Beschermd Wonen

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform voorstel

Agendapuntenl4 en lSworden besproken na agendapunt

18.

14

Benoemen en ontslag commissieleden
De raad stemt bijacclamatie in.

15

Vaststellen 4e financiële rapportage 2021
Wethouder Claassen zegt toe de raad nog stukken over coronasteun te overhandigen.
Hierdoor kan van elk genomen besluit door de raad een beter gevoel van integraliteit
ontstaan en volledigheid van het pakket.
De raad besluit na beraadslaging en stemming conform voorstel. De fractie CDA, fractie
Sociaal Gemert-Bakel, Dorpspartij en Lokale Realisten stemmen voor. De fracties WD en
D66 stemmen tegen.
De voorzitter brengt motie 1 in stemming. De motie wordt aangenomen met algemene
stemmen. De motie roept het college op:
Aanvragen vanuit de culturele sector die buiten de termijn zijn ingediend, of hierna
nog binnenkomen tot 10 januari 2022, alsnog in behandeling te nemen;
2. Bijte reeds behandelde aanvragen rondom cultuur in gesprek te treden met de
inàieners, opdat bij overlegging van de administratie bezien kan worden of er
aanleiding is voor bijstelling van de afgegeven tegemoetkoming.

i.

í6

Vaststellen belasting-en legesverordeningen2022
De heer Vos dient een amendement in mbt leges invalidenparkeerkaart'.
De heer van Veen zegt toe het onderdeel over het nachtregister te zullen agenderen voor
een commissie. Er is ieeds toegezegd dat er een tussentijdse evaluatie zou komen over het
nachtregister. Zodoende kan tevens gereageerd worden op de brief van Koninklijke Horeca
Nederland. Dan kan bepaald worden hoe dit ervaren wordt door de gebruikers in GemertBakel en of het conform de AVG is. Hier zal nog op teruggekomen worden'
De voorzitÍer brengt amendement 1 in stemming. De fracties CDA, Fractie Vogels, Sociaal
Gemert-Bakel, Dorfspartij, Lokale Realisten en D66 stemmen voor.De fractie van WD
stemt tegen. Hij concludeert op basis van de stemming dat het amendement wordt
aangenomen.
De íoorzitter concludeert dat de belasting- en legesverordeningen 2022 zonder stemming,
met algemene stemmen, geamendeerd, wordt aangenomen.

17

Vaststellen nota reserves en voorzieningen 2021

18

Vaststellenvestigingvoorkeursrecht

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

19

Vaststelten afwegingskader pilottijdelijke huisvesting
Wethouder Cíaassen merkt op dat de investeerder rekening moet houden met de besloten
einddatum van de pilot. Het zou kunnen dat er na negen jaar een gesprek komt met de dan
zittende wethouder over continuering. Dan zal e.e.a. terugkomen bij de raad.
De voorzitfer stelt vast dat het voorstel na beraadslaging, zonder stemming, met algemene
stemmen wordt aangenomen.

3

20

Vaststellenbouwstenenomgevingsvisie

Mevrouw Van den Eventuin dient een amendement in.

Wethouder Van Zeelandzegt toe de in het amendement genoemde thema's op te nemen
inde omgevingsvisie. Ziikan op dit moment echter geen concrete toezegging doen op het
verzoek deze thema's in elke bouwsteen terug te laten komen en deze àÍe ónOeruverpen
overal te kunnen overwegen.
De voorzitÍer brengt het amendement in stemming. De fracties WD, Fractie Vogels, Sociaal
Gemert-Bakel, Lokale Realisten en D66 stemmen voor. De fracties van CDA en óorpspartij
stemmen tegen. op basis van de stemming wordt het amendement verworpen.
De voorzitter concludeert dat de vaststelling van bouwstenen omgevingsvisie, na
beraadslaging, met algemene stemmen wordt aangenomen.

21

Vaststellen paraplubestemmingsplan Buitengebied reparatie uitbreiding
dierenverbl ijf Gemert- Bakel
De voorzitfer brengt het voorstel in stemming. Hij concludeert dat het voorstel na
beraadslaging wordt aangenomen met de stemmen van CDA en Dorpspartij yoor en de
stemmen van WD, Fractie Vogels, Sociaal Gemert-Bakel, Lokale Realisten en D66 tegen

22

Vaststellen uitgangspunten beleid tiny houses
De heer Janszen leidt het initiatief raadsvoorstel in..

De voorzitÍer concludeert dat het voorstel, na samenvoegen van het vanuit de raad
voorgestelde besluit met de wensen en bedenkingen vanuit het college, met algemene
stemmen wordt aangenomen.

23 Motie vreemd aan de orde van de dag
De fractie Lokale Realisten.
Roept het college op om: De weekmarkt Gemert te situeren op het Ridderplein.
De voorzitÍer concludeert dat deze motie met algemene stemmen wordt aangenomen.

24

Sluiting

De voorzitter deelt mee dat de nieuwjaarsreceptie ook dit jaar niet door zal gaan. Hij wenst
eenieder fijne feestdagen toe en hoopt dat men zich zal houden aan de corónamaairegelen

De voorzitÍer sluit de vergadering om 23.30 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 17 februari 2022.
de

griffier,

de voorzitter,

C,uel
n Boxtel

4

ing. M.S. van Veen

