BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 28 januari 20í6

Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:

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

Raadsleden:
CDA:

18t21
H.A.M. van Hout, T.J.J. van den Elsen, W.C. de Wit, A.T.W. Relou, l.
van Dijk, S. Janszen, H.G. Verkampen, J.H.H.M. Smits-Overbeek
J.H.L. Vogels, A.W.J. Vogels, A.M.J.J.T. Methorst- van Kessel, W.P.M
van den Heuvel, 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

Lokale Realisten:
Dorpspartij
D66:
PvdA:

Afwezig

F.J.C. Faeles (OPA), W.M. Meulenmeesters (CDA) tussentijdse
vacature (DP)

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

Nr.

Ondenrerp

1

Mogelijkheid tot

2.

Opening, vaststellen

Beslissing / Toezegging / Afspraak

inspreken

agenda

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld conform het
agendavoorstel nadat de raad op voorstel van zijn
voorzitter agendapunt 3 (beëdigen toegelaten
raadslid) laat vervallen.
De voorzitter deelt mee dat hij een bericht van
verhindering heeft ontvangen van het raadslid
Faeles en het raadslid Meulenmeesters.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij de
fractie CDA, en in het geval van stemming bij
raadslid Smits-Overbeek.

3.

Vragenrecht raadsleden

Hiervan wordt gebruik gemaakt door het lid van
den Elsen. Hij stelt vragen naar aanleiding van
een krantenartikel over de lange omleiding N279.
Namens het college antwoordt wethouder
Hoppezak datz.i. het standpunt van Helmond
door de krant niet juist is weergegeven. Wat
betreft het standpunt van het college van GemertBakel over de lange omleiding zegt hij dat naar
nut en noodzaak onderzoek wordt verricht en dat
hij op voorhand geen enkele uitkomst van dit
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onderzoek heeft willen uitsluiten. De voorzitter
concludeert dat de vraag daarmee voldoende is
beantwoord.
4.

Vaststellen besluitenlijst en
kennisnemen van de notulen
vergadering gemeenteraad 1 0
december 2015.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
De notulen worden voor kennisgeving
aangenomen.
Naar aanleiding van de besluitenlijst meldt het
raadslid Vogels (AWJ) dat kort voor deze
raadsvergadering een summiere, de raadsfractie
LR teleurstellende, reactie is ontvangen op
raadsvragen die de vorige raadsvergadering
gesteld zijn over de huurachterstand van Sinti.
Het geeft de raadsfractie LR aanleiding een
vezoek tot interpellatie debat, waarvan het
moment nog bepaald zalworden.

5.a
5.b

Mededelingen
Postlijst

Geen mededelingen.
De raad stemt in met de voorstellen tot afdoening.
Het raadslid Giebels meldt dat de brief van met
name de seniorenraad de fractie D66 aanleiding
geeft deze brief te willen bespreken, c.q.
agenderen, voor de raadscommissie SDenV.
Het raadslid Vogels (AWJ) meldt dat naar
aanleiding van de brief van het museum
VanAllesWa de fractie LR wil bespreken in de
raadscommissie RenOB in hoeverre ruimtelijke
initiatieven vanuit een gelijke grondhouding
benaderd worden door het college. De voorzitter
concludeert dat e.e.a. via de agendacommissie
van de raad kan verlopen.

5.c

Kennisnemen RIN evaluatie
herinrichting Gemert

Conform het advies vanuit de raadscommissie
EenS neemt de raad kennis van deze
raadsinformatienota. Zulks met de kanttekening
dat in de RIN abusievelijk door het college is
gesteld dat de commissie toestemt c.q. beslist.

6.

Benoemen commissieleden

Op voordracht vanuit de raadsfracties Dorpspartij
en PvdA benoemt de raad bij acclamatie als
commissielid mevrouw Bevers-Van Vijfeijken
respectievelijk de heer Hurkmans.

7

Actualisatie gemeentelijk
archeologiebeleid en
archeolog iebeleidskaart

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemmingen archeologiebeleid en
archeologiebeleidskaart vast.

8

Actuele kaders na
samenwerking Peel6.1

De raad besluit na beraadslaging over dit
ingelaste agendapunt, zonder stemmingen, ook
formeel tot voortzetting van de
dienstverleningsovereenkomst met Helmond
zolang dit vanwege continulteit van zorg gewenst
is.

De raad geeft ten aanzien van samenwerking in
het algemeen het college de ruimte om
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alternatieven voor Peel 6.1 nader te verkennen
ln verband met dit onderwerp zegt wethouder
Bevers namens het college toe maandelijks via de
raadscommissie SDenV terug te koppelen wat de
voortgang is op het terrein van participatie. Na
een half jaar legt hijvia deze commissie de
resultaten evaluatief voor.

I

Afwijken geur Jodenpeeld reef
9, De Rips

10.

Afwijken geur, Besterd 1,

11.

Vaststellen bestemm ingsplan
buitengebied, heziening
oktober 2015

De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemming conform het voorstel tot vaststellen
herziening van het bestemmingsplan.

12.

Vaststellen bestemm ingsplan
stedelijk gebied DoonheideMolenbroekseloop

De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemming conform het voorsteltot vaststellen van
het bestemmingsplan

13.

Vaststellen bestemmingsplan
stedelijke gebieden oktober
2015

De raad stelt zonder beraadslaging, en zonder
stemmingen het bestemmingsplan vast.

14.

Vaststellen beleidskeuzes
bestemmingsplan buitengebied

De raad stelt na beraadslagingen zonder
stemmingen de beleidskeuzes bestemmingsplan
buitengebied vast, met uitzondering van het
voorgestelde beslispunt 5. De raad behoudt zich
het recht voor geheel autonoom te besluiten op
een uiteindelijk voorgelegd plan.

Bakel

De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemmingen conform het voorstel tot afirijken.
Namens het college spreekt wethouder Van Extel
- Van Katwijk uit open te staan voor een gesprek
met eventuele bezwaarden.
De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemmingen conform het voorstel tot afwijken

Namens het college zegt wethouder van ExtelVan Katwijk toe te willen beoordelen op welke
wijze het aspect duurzaamheid in
bestemmingsplannen is op te nemen.
Een dergelijke toezegging geldt ook voor het
stellen van richtlijnen omtrent de vereiste dialoog
tussen initiatiefnemers en direct betrokkenen.
Tevens zegtzij toe dat in het de raad nog voor te
leggen bestemmingsplan strengere en
handhaafbare regels zullen komen aangaande de
mantelzorgwoning.
Overeenkomstig de eerder aan de raad
gepresenteerde procedurestappen zal het college
de raad via de raadscommissie RenOB op
regelmatige basís informeren over de stand van
zaken mbt bestemm ingsplannen.

14b. Vaststellen begrotingswijziging

De raad stelt zonder beraadslagingen of
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stemmingen de begrotingswijziging (was nr. 2015
: 15 is nu nr. 2016 :9) behorende bij de
beleidskeuzes bestemmingsplan buitengebied
vast.
15

Vaststellen plan van aanpak
verlagen uitgaven gebundelde
uitkering (BUIG)

De raad stelt na beraadslaging, zonder
stemmingen het plan van aanpak vast. Namens
het college zegt wethouder Bevers toe dat hij
zodra hij deze cijfers beschikbaar krijgt hij de
raad(scommissie) informeert over de omvang van
uitstroom uit de uitkering als gevolg van
handhaving, alsmede hoe dat cijfer zich verhoudt
tot het landelijke cijfer.

16

Vaststellen reactie op regionale
woonvisie, advies werkplaats
wonen MRE

De raad stelt na beraadslaging, zonder
stemmingen de voorgelegde concept zienswijze
vast.

17

Vaststellen wijziging APV
horeca en scenario's leges

De raad stelt na beraadslaging de wijziging van
de APV vast. De fractie PvdA (1 zetel) wordt
geacht te hebben tegengestemd.

18

nitiatiefvoorstel wijzigen
reglement van orde vragenrecht
en inspreken

De raad stelt na beraadslaging en na stemming
het reglement van orde gewijzigd vast. De
voorgestelde wijziging m.b.t. artikel 18, lid 1 en 2
en sub e (inspreken) wordt aangenomen met 17
stemmen voor en 1 stem tegen.
De voorgestelde wijziging van artikel 43
(vragenrecht) wordt aangenomen met 12
stemmen voor en 6 stemmen tegen.

20.

I

Sluiting

De voozitter sluit de vergadering om 23.05 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

de raad voornoemd,
de griffier,

P

Boxtel

0 maart 201

de voorzitter,

drs

ESSEN
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