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Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1

Mogelijkheid tot inspreken

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

2.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent om 20.01 de vergadering.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij de
fractie Lokale Realisten, en in het geval van
stemming bij raadslid J. Vogels.
De voorzitter deelt mee dat hij twee berichten
van verhindering heeft ontvangen van de
raadsleden Janszen en Coopmans.
De voorzitter maakt de volgende opmerkingen
over de agenda:
De voorzitter geeft aan dat wethouder Van
Extel een mededeling aan de raad heeft
over agendapunt 9c. Dit beïnvloedt echter
niet de beraadslaging en besluitvorming.
De voorzitter geeft aan dat agendapunt 9d
(bestemmingsplan Weerijs) komt te
vervallen, omdat op een laat moment binnen
de termijn zienswijzen zijn ingediend. Een
zorgvuldige behandeling van die zienswijzen
heeft tot gevolg dat de raad geen compleet
en definitief voorstel voorgelegd kan worden
voor besluitvormende behandeling op 5
februari. Naar verwachting gaat de raad tot
behandeling over van dit plan in maart.
De raad heeft het vorige overleg het
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agendapunt 13 GR MRE aangehouden. Het
staat nu ter behandeling op de agenda en
gezien de terugkoppeling van het verloop
van het gesprek met een delegatie van het
dagelijks bestuur, blijft het op de agenda
staan.
De voorzitter geeft aan dat de vragen van de
commissie met betrekking tot agendapunt 14
zijn beantwoord en vraagt of het een
bespreekstuk blijft. Dat is het geval.
De agenda wordt vervolgens gewijzigd
(vervallen agendapunt 9d) vastgesteld.
3.

Vragenrecht raadsleden

De heer Giebels (D66) stelt een negental vragen
over het onderwerp mantelzorg aan huis.
Wethouder Van Extel start met het
beantwoorden van de vragen. Vervolgens doet
de heer A. Vogels een voorstel van orde. Hij
stelt voor om de vragen en antwoorden te
agenderen voor de commissie Sociaal Domein,
waarin met elkaar gesproken wordt over het
thema mantelzorg. Dit voorstel wordt
overgenomen door de raad.

4.

Vaststellen besluitenlijst en
kennisnemen van notulen
vergadering gemeenteraad
11 december 2014.

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

5.a

Mededelingen

De raadsfractie OPA Gemert-Bakel heeft een
verzoek ingediend om het commissielid, de heer
Van Den Berg, ontslag te verlenen. De raad
stemt hiermee bij acclamatie in.
Wethouder Van Extel deelt het volgende mee
over agendapunt 9c: Op de agenda van uw raad
staat het onderwerp: Vaststelling
bestemmingsplan “Gemert-Bakel buitengebied
herziening oktober 2014”. In dit
bestemmingsplan is de locatie Elsendorpseweg
99 in Elsendorp opgenomen. Voorgesteld wordt
om de voormalige agrarische bedrijfswoning aan
te duiden als plattelandswoning. Nu heeft de
Raad van State gisteren een uitspraak gedaan
over een plan in de gemeente Weert, dat
betrekking heeft op de plattelandswoning.
Essentie van deze uitspraak is het volgende:
“Een voormalige bedrijfswoning die (tevens)
door een burger mag worden bewoond, kan niet
(langer) worden aangemerkt als een
arbeidsplaats (bedrijfswoning) als bedoeld in
artikel 5.19, tweede lid van de Wet milieubeheer.
Derhalve is geen sprake van een uitzondering
en dient zo’n woning te worden getoetst aan de
luchtkwaliteitseisen voor de bescherming van de
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gezondheid van de mens.”
Anders dan in het plan in de gemeente Weert is
in onderhavig voorstel wel een (summiere)
onderbouwing ten aanzien van luchtkwaliteit
opgenomen. In overleg met de adviseur van de
aanvrager willen wij deze onderbouwing
aanvullen. Hiertoe zal een onderzoek naar de
luchtkwaliteit plaatsvinden. Dit onderzoek en de
resultaten hiervan zullen worden toegevoegd
aan het bestemmingsplan ter motivatie van het
plan op het gebied van luchtkwaliteit, zodat er
sprake is van een voldoende goed woon- en
leefklimaat en zodat omliggende bedrijven geen
onevenredige hinder ondervinden van de
aanduiding plattelandswoning. Dit maakt
integraal onderdeel uit van het besluit.
5.b

Postlijst 24-11-2014 t/m 20-012015

De raad stemt in met de voorstellen tot
afdoening.

6.

1ste Begrotingswijziging

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemming de eerste begrotingswijziging vast.

7.

Principeverzoek aanleg 4
nieuwe standplaatsen

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemming het voorgestelde besluit conform vast:
hij besluit in principe geen medewerking te
verlenen aan het ingediende verzoek.

8.

Beleidsplan & beheersplan
openbare verlichting

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemming het beleidsplan en beheersplan
openbare verlichting vast conform voorstel.

9.

Diverse bestemmingsplannen
a. De Bloemerd
b. Gemert-Bakel
Stedelijke gebieden
c. Gemert-Bakel
buitengebied
herziening oktober

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemming de drie bestemmingsplannen vast.

10.

Evalueren marktverordening

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemming de verordening tot de eerste wijziging
van de Marktverordening gemeente GemertBakel 2013 en de verordening op de heffing en
de invordering van marktgelden gemeente
Gemert-Bakel 2015 vast conform voorstel.

11.

Kadernota integrale veiligheid
Peelland 2015-2018

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemming de kadernota vast conform voorstel.

12.

Verordening Ondergrondse
Infrastructuur

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemming de Verordening Ondergrondse
Infrastructuur vast conform voorstel.
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13.

Gemeenschappelijke regeling
MRE

De raad stemt na beraadslaging in met de drie
voorgestelde beslispunten. Deze punten worden
aangevuld met een vierde en vijfde beslispunt
via een unaniem aangenomen amendement:
4.
De gewijzigde Gemeenschappelijke
Regeling vast te stellen onder het beding dat
deze na 1 en na 2 jaar wordt geëvalueerd,
waarbij de gemeenteraad zich een oordeel zal
vormen over verdere participatie afhankelijk van
de mate waarin de MRE onderwerpen heeft
geadresseerd die herkenbaar de identiteit van
de gemeente Gemert-Bakel raken;
5.
Bij de hier bedoelde evaluatie te
betrekken welke inspanningen, financieel en niet
financieel, door de gemeente werden geleverd.
De raad neemt vervolgens unaniem de
volgende motie over dit onderwerp aan:
daar waar de mogelijkheid geboden wordt
bestuurlijk actief deel te nemen in de MRE.
zo mogelijk in samenwerking met de andere
Peel 6.1 gemeenten te komen tot een
agenda die aansluit bij de eigen identiteit.
hierover gericht en permanent met de
gemeenteraad via de raadscommissies in
gesprek te treden door het geven van
actuele informatie, het ophalen van
zienswijzen, kaders en richtingen en het
geven van terugkoppeling en
verantwoording.

14.

Aanvullend krediet renovatie
installatie gemeentehuis

De raad stemt na beraadslaging en zonder
stemming in met het aanvullend krediet conform
voorstel (optie 3).
Wethouder De Ruiter zegt toe dat een goed
vooronderzoek en een proefboring onderdeel
uitmaken van het vervolgtraject. Mocht daar iets
uitkomen, dan komt ze daarmee terug naar de
raad.

15.

VAB beleid

De raad stemt na beraadslaging en zonder
stemming in met optie 2, waarbij de partijen
D66, OPA en PvdA aangeven dat hun voorkeur
uitgaat naar optie 3. De overige 3 beslispunten
worden overgenomen conform voorstel, met de
uitzondering dat in de toelichting bij beslispunt 2
de zin ‘Bij het besluit … locatie’ wordt vervangen
door: ‘Bij het besluit over toepassing van deze
afwijkingsbevoegdheid zal een afweging
plaatsvinden op basis van de maatschappelijke
belangen.‘
Wethouder Van Extel zegt toe dat De Fuik door
Pagina 4 van 5

het college wordt gezien als maatwerk en dat ze
hiermee richting de commissie komt.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 19 maart 2015.

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,
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