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Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:

drs. J. van Zomeren
P.G.J.M. van Boxtel

Raadsleden
CDA:

D66:
PvdA:

19t21
H.A.M. van Hout, T.J.J. van den Elsen (vanaf 16:48 uur), W.C. de Wit,
A.T.W. Relou, L 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.ï. Methorst- van Kessel, W.P.M.
van den Heuvel (vanaf 19:00 uur), M.P. Bankers
mr. W.C.P. Steeghs, A.M. Coopmans, A.L. van Oort MSc, T.C.M.
Bevers-van Vijfeijken
dr. H.M.T.M. Giebels
P.W.A.J. Mastenbroek

Afirezig:

F.J.C. Faeles (OPA),

Mede aanwezig:

wethouders J.M.A. Bevers, R.D. Hoppezak, M.C.H. de Ruiter-van
Hoof, A.A.H.M. van Extel-van Katwijk en gemeentesecretaris A.A.T.G.
Jansen MBA

Lokale Realisten:
Dorpspartij

Nr.

Onderwerp

1

Mogelijkheid tot

2

Opening, vaststellen agenda

Beslissing / Toezegging / Afspraak

inspreken

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter opent om 16.03 uur de
vergadering.
De agenda wordt vastgesteld afwijkend van het
agendavoorstel. Op initiatief van de fractie CDA
besluit de raad om agendapunt 6a
(archeologiebeleid) te laten vervallen en te
verwijzen naar de raadscommissie Ruimte en
Openbaar Beheer.
Naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en
een bericht van de portefeuillehouders in de
Peel wordt aan de agenda toegevoegd het
ondenruerp Peel 6.1.. Beraadslaging hierover
vindt plaats onmiddellijk na de schorsing tot
18.30 uur.
De voorzitter deelt mee dat hij een bericht van
verhindering heeft ontvangen van het raadslid
Faeles. De leden Van Den Elsen en Van Den
Heuvel hebben aangegeven dat zij later komen
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij de
fractie Lokale Realisten, en in het geval van
stemming bij raadslid Vogels (Ton).
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Vragenrecht raadsleden

Hiervan wordt gebruik gemaakt door het lid
Methorst - Van Kessel. Ztlvraagt het college te
reageren m.b.t. de huurachterstand Sinti, in het
bijzonder op de punten
.Kan het college aangeven welke actie
momenteel wordt ondernomen en wanneer daar
concreet mee is gestart?
.Denkt het college dat er een reële kans bestaat
dat de huurachterstand zalworden ingelopen
door betalingen door de huurders zonder dat dit
andezijds wordt gecompenseerd door
verstrekking van bijzondere bijstand of
éénmalige uitkeringen aan diezelfde huurders?
.Moet de opgelopen huurachterstand worden
gezien als een resultaat van onduidelijk
doelgroepenbeleid?
.Deelt het college de mening van LR dat er
sprake is van doelgroepenbeleid?
Het college zegt toe de raad in januari 2016
omtrent dit vraagstuk integraal schriftelijk te
informeren waarbij ook de vragen van mw.
Methorst - Van Kessel beantwoord worden.

4.

Vaststellen besluitenlijst en
kennisnemen van de notulen
vergadering gemeenteraad 5
november 2015.

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

5.a
5.b

Mededelingen
Postlijst 22-10-2015 tlm 25-112015

Geen mededelingen.
De raad stemt in met de voorstellen tot
afdoening. Het lid Mastenbroek meldt dat de
fractie PvdA de brief van de cliëntenraad
(poststuk nr.7 ) inderdaad zal willen betrekken bij
het overleg n.a.v. de RIN cliëntenparticipatie
door de raadscommissie SDenV.

6

Vaststellen actualisatie
gemeentelijk archeologiebeleid
en archeologiebeleidskaart

Op initiatief van de fractie CDA besluit de raad
om agendapunt 6a (archeologiebeleid) te laten
vervallen en te verwijzen naar de
raadscommissie Ruimte en Openbaar Beheer.

7

Herijking beleid
beheersnotitie spelen 2016 2022

-

De raad stelt na beraadslaging en zonder
stemmingen de herijking beleid - beheersnotitie
vast. Voorts aanvaardt hij unaniem, met 18
stemmen voor, de motie van CDA, Lokale
Realisten, Dorpspartij, D66 en PvdA, luidende:

Spreekt uit dat:
. 10Yo ó € 7.036,60 van het totale budget (€
70.366,-) gestort wordt in een (nog op te richten)
stimuleringsfonds speeltoestellen.
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. Burgers, dorpsraden, wijkraden en andere
stichtingen kunnen een beroep doen op deze
middelen als zij extra inspanningen leveren ten
behoeve van het onderhoud en beheer van de
speeltoestellen en/of de omgeving.
. Over uiterlijk 2 jaar een evaluatie zal
plaatsvinden of deze stim u leringsregeling werkt
en voortgezet dient te worden.

8

Verzoek aanpassen afstand
geur melkrundvee,
Elsendorpseweg 74

De raad besluit na beraadslaging tot inwilligen
van het verzoek tot aanpassen van de afstand,
waarbij geacht worden voor gestemd te hebben
CDA (8) en DP (4) en geacht worden tegen
gestemd te hebben LR (4) D66 (1) en PvdA (1).

I

Oprichting werkbedrijf AtlantDe Peel

De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemmingen uit te treden uit de GR Atlant Groep
en de burgemeester toestemming te verlenen
om uit te treden uit de GR Atlant Groep. Voorts
besluit de raad kennis te nemen van de
begroting werkbedrijf en het college
toestemming te geven de GR Atlant Groep te
wijzigen tot GR Werkbedrijf Atlant-De Peel
alsmede het college toestemming te geven deze
GR aan te gaan met het college van GeldropMierlo.

10

Vaststellen 4" financiële
rapportage

De raad stelt na beraadslaging en zonder
stemming de 4" financiële rapportage, voor
kennisgeving, vast. Tevens besluit de raad tot
instellen van de voorgestelde egalisatiereserve
SD en de vooziening groen en water. De raad
stelt aansluitend de 5' begrotingswijziging vast.

11.

lnstellen
vertrouwenscommissie en
vaststellen verordening met
benoemen van de
commissieleden c.a

De raad stelt na beraadslaging de
vertrouwenscommissie in en de verordening op
de vc vast. Hij benoemt in de vc de leden Van
Dijk, Vogels (A.W.J.), Steeghs, Giebels,
Mastenbroek, Faeles, en de adviseurs
wethouder Van Extel-Van Katwijk,
gemeentesecretaris Jansen, raadsgriffier Van
Boxtel.

12.

Benoemen van twee
raadsleden in de regiegroep
gezamenlijke
rekenkamercommissie

De raad benoemt de leden Mastenbroek en
Vogels (J.H.L.).

13.

Schorsing

De voorzitter schorst de vergadering tot 18.30

uur
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lngelast Peel6.1

De raad neemt kennis van het zojuist gemailde
bericht van de portefeuillehouders. Het college
geeft desgevraagd toelichting. De raad nodigt
het college uit hem actueel te blijven informeren
en ter zake voorstellen voor te leggen hoe om te
gaan met de ontstane situatie. De raad draagt
het college op het belang van de inwoners van
Gemert-Bakel, met name degene die zorg
behoeven, voorop te stellen opdat adequate
d ienstverlening gegarandeerd blijft .

Motie Peel 6.í
Motie wordt unaniem (20 stemmen) aanvaard.
Met de motie spreekt de raad uit dat:
Het college de raad voor 1 februari informeert
hoe deze samenwerking op het gebied van zorg
er uit zal zien, en welke gemeentes met welke
activiteiten / programma's hieraan zullen
deelnemen.

14.

Begroting 2016 en
meerjarenbegroting 201 7 -201

I

De aanwezige raadsfracties geven hun
algemene beschouwingen met betrekking tot de
begrotingsvoorstellen en voor zover aan de orde
dienen zijdaarbij moties en amendementen in.
De voorzitter schorst ten behoeve van de
voorbereiding van een collegereactie de
vergadering voor 15 minuten.
Het college beantwoordt in zijn reactie de vragen
en geeft zijn zienswijze mbt de ingediende
amendementen en moties.
Na beraadslaging concludeert de raad m.b.t.
achtereenvolgens de amendementen, de
begrotingsvoorstellen en de moties als volgt.

Amendement sociale wiikfoto:
Amendement unaniem aanvaard (20 stemmen).
Hierdoor besluit de raad de sociale wijkfoto niet
op te nemen in de begroting en het budget
beschikbaar te stellen voor stimuleren van
nieuwe ideeën van vrijwilligersorganisaties
binnen het sociaal domein, waarbij € 7500 van €
25.000 voor de verzameling van harde data
wordt benut.

Amendement gemeentel i ike zoroverzekeri nq
Het amendement wordt gehandhaafd maar
vooralsnog niet in stemming gebracht, zulks in
afwachting van beraadslaging over het
onderwerp gemeentelijke zorgverzekering in de
raadscommissie Sociaal Domein en
Volkshuisvesting d.d. 18 februari 2016.
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Amendement stichtins Leeroeld
Het (mondelinge) amendement wordt aanvaard
met 16 stemmen voor en 4 stemmen (DP) tegen,
waardoor de raad besluit de voorgestelde
verhoging van het budget voor de stichting
Leergeld incidenteel te laten zijn. ln deze zin
wordt de meerjarenbegroting, die in een
structurele verhoging voorzag, geamendeerd
vastgesteld.

Proqrammabesrotino 20í 6 en
Meeriarenraminq 201 7-20í 9
De raad stelt de Programmabegroting 2016 en
Meerjarenraming 2017 -2019 unaniem (20
stemmen) vast.

Motie Bliiversleninqen
De motie wordt unaniem (20 voor) aanvaard.
Daarbij wordt het college gevraagd extra
aandacht te geven aan heldere criteria en de
relatie van de regeling tov de woonvisie. Met de
motie spreekt de raad uit dat:
.Senioren gefaciliteerd worden bij het
levensloopbestendig maken van hun eigen
woning, door een bij SVN verkregen
'blijverslening' te verstrekken, zodal ouderen in
Gemert-Bakel langer zelfstandig kunnen blijven
wonen
.Het College van B&W een regeling opstelt
waarin de maximale hoogte van de lening en de
criteria om in aanmerking te komen voor de
blijverslening vastgelegd worden;
.De blijverslening en de hiervoor geldende
criteria aan de inwoners van Gemert-Bakel
bekend gemaakt worden;

Motie BuuÉWhatsapp
De motie wordt unaniem (20 voor) aanvaard. De
raad spreekt uit dat:
.een onderzoek is gewenst naar wat de
mogelijkheden zijn om BuurtWhatsapp in te
zetten in Gemert Bakel en rapportage hoe ver
men hier in onze gemeente reeds mee is;
.De gemeente de kerneniwijken die hier nog niet
actief mee bezig zijn actief gaat informeren over
deze optie;
.De gemeente kernen/wijken die dit op willen
zetten actief gaat faciliteren;
.Voor de zomer van 2016 gerapporteerd zal
worden over hoeveel kernen/wijken hier gebruik
van maken.

Motie Glasvezel
De motie wordt niet in stemming gebracht nadat
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het college heeft toegezegd waartoe de motie
opriep, namelijk:
Op korte termijn start het college met het maken
van verkennende plannen betreffende aanleg
glasvezel zodat maximaal gebruik gemaakt kan
worden van expertise, ondersteuning, leningen
en subsidies welke door de provincie
beschikbaar zijn gesteld in het breedbandfonds.

Motie woonwasenbeleid
De motie wordt niet in stemming gebracht nadat
het college heeft toegezegd waartoe de motie
oproept, namelijk:
-het college van Burgemeester en wethouders
met Goed Wonen over de overdracht gaat
onderhandelen
-het college de inning van gemelde
huurachterstand zelf ter hand neemt
-en dat voor het overige de overdracht aan Goed
Wonen per 1 januari 2017 is gebeurd.

Motie De Cirkel
De motie wordt gewijzigd aanvaard met 16
stemmen voor en 4 stemmen (DP) tegen. De
raad spreekt zodoende uit dat:
het college van Burgemeester en wethouders
een eenmalige subsidie van €1000 beschikbaar
zal stellen voor het werk van De Cirkel.
Het college wordt gevraagd de raad een kader
aan te reiken op basis waarvan een meer
integrale afweging gemaakt kan worden mbt
vergelijkbare initiatieven.
Motie ieuqdqemeenteraad
De motie wordt gewijzigd unaniem aanvaard met
20 stemmen voor, waarmee de raad uitspreekt
dat:
-de jeugd in onze gemeente meer
geïnteresseerd dient te worden voor de politiek
in het algemeen en voor en de gemeenteraad in
het bijzonder
- de raad, de burgemeester en het college van
burgemeester en wethouders samen met de
griffie de mogelijkheden onderzoekt om tot de
instelling van een jeugdgemeenteraad c.a. te
komen.

Motie ondersteuning investeringen in
enerqiebesparing sportaccommodaties
De motie wordt unaniem aanvaard met 20
stemmen voor, waarmee de raad uitspreekt dat:
- per direct naar de sportverenigingen in GemertBakel actief te communiceren over de
mogelijkheden van deze regeling;
- zo spoedige mogelijk beleidsregels vast te
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stellen mbt financiëe ondersteuning dmv het
verstrekken rented ragende geldleningen voor
investeringen door sportverenigingen die gebruik
maken van deze subsidieregeling;
- het beleid tav geldleningen daarbij zo vorm te
geven dat deze voor de gemeente
budgetneutraal blijft en de begroting niet belast;

Motie De Bunker
De motie wordt niet in stemming gebracht nadat
het college heeft toegezegd waartoe de motie
oproept, namelijk:
dat het college voor 31 maart 2016 in overleg
gaat met De Bunker en Lev-groep teneinde een
door alle partijen gedragen oplossing te vinden
en deze ter goedkeuring de raad voorlegt.
Motie Natuureducatie
De motie wordt niet in stemming gebracht nadat
het college heeft toegezegd waartoe de motie
oproept, namelijk:
Binnen 2 maanden gemotiveerd aan te geven
welke samenwerkingsvorm voor
natuurorganisaties wenselijk is en daar tevens
aan te koppelen welke taken er overgedragen
worden en welke financiële middelen ter
beschikking worden gesteld.
Na vervolgens 2 maanden de natuurorganisaties
de kans gegeven te hebben gestelde doelen te
halen als te besluiten hoe verder te gaan.

Motie teruqdraaien korting subsidie
I I i gersorganisaties
De motie wordt niet in stemming gebracht nadat
het college heeft toegezegd waartoe de motie
oproept, namelijk:
Dat het college begin 2016 met een voorstel
richting raad komt om de kortingen geheel of
gedeeltelijk terug te draaien, inclusief een
voorstel voor financiële dekking.
vri iwi

15.a

Vaststellen verordening
Onroerende-zaakbelastingen
2016

De raad stelt na beraadslaging, in relatie tot de
beraadslagingen rond de begroting, zonder
stemmingen de verordening ozb vast.

15.b

Vaststellen verordening
Rioolheffing 2016

De raad stelt zonder beraadslagingen of
stemmingen de verordening rioolheffing vast.

16.

Vaststellen legesverordening

De raad stelt zonder beraadslagingen of
stemmingen de legesverordening vast.

17.

Vaststellen nota grondprijzen
2016

De raad stelt na beraadslaging, in relatie tot de
beraadslagingen rond de begroting, zonder
stemmingen de nota grondprijzen vast.
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18

2e actualisatie
bouwgrondexploitatie 20 1 5

De raad stelt na beraadslaging, in relatie tot de
beraadslagingen rond de begroting, zonder
stemmingen de 2" actualisatie
bouwg rondexploitatie vast.

19

Toelaten beoogd raadslid dhr.
Van Tienen in verband met het
ontslag van mevr. Bevers- Van
Vijfeijken

Namens de ad hoc commissie onderzoek
geloofsbrieven rapporteert het lid Relou dat de
heer Van Tienen na zijn benoeming ook kan
worden toegelaten. De raad besluit tot toelaten
van de heer Van Tienen.
ln verband met dit agendapunt spreekt de
voorzitter namens de raad mevrouw Bevers-Van
Vijfeijken toe en zegt haar veel dank voor haar
inzet en grote betrokkenheid. Mevrouw Van Dijk
sluit zich daarbij aan namens de gehele raad.
Namens de raadsfractie Dorpspartij spreekt
mevrouw Steeghs haar Dank uit.
Mevrouw Bevers-Van Vijfeijken zegt allen dank
voor de samenwerking.

20.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 januari 2016.

de raad voornoemd,
de griffier,

van Boxtel

d

J. van Zomeren
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