BESLUITENLIJST RAADSVERGADERI

N

G 1 -2-2018

Aanwezig
Voorzitter:
GrifÍier:

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

Raadsleden
CDA:

21121

Lokale Realisten
Dorpspartij:
D66:
OPA:
PvdA:

H.A.M. van Hout, W. Meulenmeesters, W.C. de Wit, l. van Dijk, A.T.W
Relou, H.G. Verkampen, W.C. de Wit, J.H.H.M. Smits-Overbeek, S.
Janszen, T.J.J. van den Elsen,
W.P.M. van den Heuvel, A.M.J.J.T. Methorst - van Kessel, J.H.L.
Vogels, C.J.C. Maas, A.W.J. Vogels
mr. W.C.P. Steeghs, A.M. Coopmans, A.L. van Oort MSc, H.L.M. van
Eck
dr. H.M.T.M. Giebels
F.J.C.. Faeles
P.W.A.J. Mastenbroek

Afwezig:
Mede aanwezig:

wethouders J.M.A. Bevers, M.P. Bankers, M.C.H. de Ruiter-van Hoof,
A.A.H.M. van Extel-van Katwijk en gemeentesecretaris A.A.ï.G.
Jansen MBA

Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1

Mogelijkheid tot inspreken

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

2

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Hij deelt mee dat dhr. Giebels zijn plaats heeft
verruild en is aangeschoven bij de Lokale
Realisten omdat D66 en de Lokale Realisten
gezamenlijk zullen deelnemen aan de
verkiezingen.
De voorzitter herinnert eraan dat tot uiterlijk 5
februari 17.00 uur a.s. het mogelijk is
kandidatenlijsten in te leveren.
Dhr. Janszen wil graag een motie vreemd aan de
orde van de dag toevoegen over de
Statiegeldalliantie. Dit is akkoord. De motie wordt
toegevoegd aan de agenda als agen-dapunt 13.
Dhr. A.W.J. Vogels wil graag een motie vreemd
aan de orde van de dag toevoegen over de
Jodenpeeldreef. Dit is akkoord. De motie wordt
toegevoegd aan de agenda als agen-dapunt 14.
Eventuele stemmingen beginnen bij dhr.
Mastenbroek.

3

Mondelinge vragen van
raadsleden aan het college

Dhr. J.H.L. Vogels wilde een vraag over het
onderzoeksrapport visvijver Dribbelei stellen,
maar dit rapport is vanmiddag om 15.00 uur
beschikbaar gekomen. Zijn vraag komt hiermee te
vervallen.
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Mw. Van Dijk refereert aan een krantenartikel
over een gesprek met de gemeente Helmond
over de N279 bij Bakel. Zij is teleurgesteld dat
deze gemeente geen gehele aansluiting voorstaat
en vraagt wat de vervolgstappen zijn. Wethouder
Bankers licht toe dat het voorkeursalternatief is
vastgesteld door de provincie. ln werkateliers
wordt nu gewerkt aan invulling van het tracé. ln
de zomer zal het plan van inpassing gereed zijn
en hierop is inspraak mogelijk. ln de
stuurgroepvergaderingen blijft Gemert-Bakel de
wens voor een hele aansluiting herhalen; de
gemeente zal zich hiervoor maximaal inspannen.
Mw. Van Dijk memoreert dat het CDA op 13 juli
2017 een motie heeft ingediend over de
verkeersoverlast in het centrum van Bakel en een
motie over de verkeersveiligheid in de kernen
Gemert en Bakel. Zijvezoekt de wethouder te
rapporteren met een RIN over de voortgang.
Wethouder Bankers stelt dat deze kwestie in de
laatste commissievergadering is besproken. Voor
de volgende commissie zijn de stand van zaken
en het tijdspad geagendeerd. Tussentijds
informeren lijkt niet zinvol. Mw. Van Dijk vezoekt
om op elk punt uit de motie in te gaan. Wethouder
Bankers zegt toe in de volgende commissievergadering op elk punt een helder antwoord te
geven.
Mw. Relou merkt op dat Mw. Van Dijk over de
postlijst, brief provincie veerkrachtig bestuur, wel
degelijk een opmerking heeft gemaakt. Er is
verzocht deze te agenderen voor de commissie.
Dit is nog niet gebeurd. Burgemeester Van Veen
deelt mee dat dit onderwerp volgende week in het
college wordt besproken. Geprobeerd wordt het
via de commissie te behandelen. Als dit niet lukt,
wordt toegelicht waarom. Met deze wijziging
wordt de besluitenlijst vastgesteld.

4.

Vaststellen besluitenlijst van de
gemeenteraadsvergadering van
14 december 2017

5

lngekomen stukken

5a

Mededelingen

Geen

5b

Postlijst

Geen opmerkingen. Afdoening als voorgesteld

5c.

Lijst met toezeggingen

Dhr. Janszen wil naar aanleiding van punt 3,
toezegging motie dienstregeling o. v. , een
zienswijze indienen inzake de wens om bij buslijn
123 Gemert-Boxmeer, een extra halte op te
nemen bij Bronlaak. De voorzitter stelt voor om dit
te agenderen voor de commissie. Dhr. Janszen is
akkoord.
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6.

Benoemen plv. griffier

7.

HAMERSTUKKEN

L

Wijzigen
belastingverordeningen
harmonisering BSOB

9.

10.
11.

De raad stemt in met benoeming van Mw
Verhoeven tot plaatsvervangend griffier.

t.

b.v

Advies aanwijzen Lokale
Publieke Media-instelling

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform de voorgelegde concept
verordening.
De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform het advies.

BESPREEKSTUKKEN
Beheerplan Wegen

Na beraadslaging neemt de raad het voorstel met
algemene stemmen over.

12.

Vaststellen OZB tarieven

Na beraadslaging wordt behandeling voor een
kort moment geschorst. Na schorsing geeft het
college bij monde van wethouder De Ruiter
toelichting op de vraag naar de reden van een
tariefverschil. De raad besluit hierna unaniem tot
vaststellen van de voorgestelde tarieven.

13.

Motie statiegeldalliantie CDA

De motie die oproept tot aansluiten bij de
statiegeldalliantie wordt door de raad met
algemene stemmen aangenomen.

14

Motie Jodenpeeldreef LR&D66

De motie wordt in stemming gebracht en
verworpen door tegenstemmen van de
Dorpspartij, het CDA, OPA Gemert-Bakel en de
PvdA en de stem voor van Lokale Realisten/D66.
Dat zijn 15 stemmen tegen en 6 stemmen voor.

15.

Sluiting

De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 15 maart 2018.

deg

de voorzitter,

/

P

van Boxtel

ing. M.S. van Veen
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