BESLUITENL!JST
VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD
VAN DE GEMEENTE GEMERT-BAKEL D.D. 7 oktober 202í

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 Gemert-Bakel), D.H.J.M.
de Haas (Dorpspartij), J.A.M. Hoevenaars (Sociaal Gemert-Bakel),
H.P. van Hout (CDA) vanaf 19.50 uur, 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), J. Vroomans

(WD)
Afuiezig:

A.T.W. Relou (CDA) / tussentijdse vacature
H.P. van Hout / agpt. Vaststellen Bestemmingsplan buitengebied,
herziening januari 2021

Voorzitter.
Griffien

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

Notulist:

í

Mogelijkheid tot inspreken
Geen verzoek tot inspreken ontvangen. Voorafgaand aan de vergadering heeft de
burgemeester namens het gemeentebestuur een petitie in ontvangst genomen van inwoners
die hun zorg uitspreken over de toekomst van OJC de Fuse.
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Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.46 uur. Hij stelt voor dat de raad zich als eerste
buigt over het toelaten en beëdigen van de heer Hendrik van Hout in de tussentijdse
vacature in de raad. Van het raadslid Anita Relou is zojuist afscheid genomen. De raad stemt
in met dit voorstel.
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Toelaten en beëdigen raadslid in tussentijdse vacature
De voorzitter geeft het woord aan het raadslid Vogels, voorzitter van de ad-hoc commissie
belast met onderzoek van de geloofsbrief van Van Hout. De heer Vogels meldt de raad dat
de commissie geen belemmeringen heeft vastgesteld ten aanzien van het
raadslidmaatschap. De commissie stelt de raad voor om over te gaan tot toelating en
beëdiging.
De heer Van Hout legt in handen van de voorzitter de belofte af.
De voorzitter feliciteert het raadslid Van Hout en wenst hem veel succes bij het raadswerk.
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Vervolg vaststellen agenda
De voorzitter gaat over tot het verder vaststellen van de agenda. De agenda wordt als volgt
aangevuld en aansluitend gewijzigd vastgesteld:
Procedrrre herbenoem ino buroemeester
Wordt ingevoegd als agendapunt 7.a waarop bij hamerslag besluitvorming kan volgen

Motie: De Fuse
lngevoegd als agendapunt 12

Motie: De F use Bakel
lngevoegd als agendapunt 12.
De agendapunten 12, 13 en 14, worden omgenummerd naar 13, 14 en 15.

Motie: Buro De Bekkerlaan
lngevoegd als agendapunt 16
Motie : Testen voor toeqanq
lngevoegd als agendapunt 17

Motie: Steunfonds
Wordt ingevoegd als agendapunt 18.
Motie : Bevolkinosondezoeken
lngevoegd als agendapunt 19.
Motie : peilen ervarinoen ionoeren
lngevoegd als agendapunt 20.

Motie: U itvoeren Woonvisie
lngevoegd als agendapunt 21.
Agendapunt 15. Sluiting, wordt omgenummerd naar 22. Sluiting.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde aanvangt bij het lid Coopmans.
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Mondeling vragenrecht raadsleden
Geen verzoek via de griffier ontvangen om van het mondeling vragenrecht raadsleden
gebruik te mogen maken.
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Vaststellen verslag en besluitenlijst gemeenteraadsvergadering op 8 juli 202í
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Daarmee zijn verslag en besluitenlijst vastgesteld.
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lngekomen stukken
Verslag Commissie Financiën en Bestuur concept 14 september 2021
Verslag Commissie Ruimte en Mobiliteit concept 15 september 2021
De raad neemt kennis van de ingekomen stukken.

5.a

Mededelingen

Geen

5.b

Postlijst

Het raadslid Coopmans geeft aan dat de op de lijst geplaatste brief van Van Kimmenade
over terugplaatsen van het kunstwerk op het St. Wilbertsplein niet is aangetroffen. De grifÍÏe
stelt de brief alsnog ter beschikking t.b.v. de raadsleden.

5.c

Termijnplanning

Geen opmerkingen.

5.d

Lijst met toezeggingen
Geen opmerkingen.

5.e

Voortgang moties

Geen opmerkingen.
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Benoemen raadscommissieleden CDA en D66
Bij acclamatie benoemd de raad tot raadscommissielid Sven Schrauven (CDA) en Frances
Dekker (D66).
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Procedureherbenoemingburgemeester

De raad stelt zonder beraadslagingen of stemmingen de verordening op de
Vertrouwenscommissie vast en installeert de voorzitter, leden, secretaris en adviseurs van
de commissie.
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Vaststellen wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven

2021
De raad stelt zonder beraadslagingen of stemmingen de wijziging in de GR MRE vast.

9

lnstemmen wijziging GR Veiligheidsregio BZO
De raad stelt zonder beraadslagingen of stemmingen de wijzigingen in de GR VRBZO vast.
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Vaststellen verordening BIZ SmaÉpark
De raad stelt zonder beraadslagingen of stemmingen de verordeningBlZ Smartpark vast.
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Vaststellen 3e financiële rapportage 2021
De raad stelt zonder beraadslagingen of stemmingen de 3" financiële rapportage vast.
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Motie De Fuse (LR en SG-B)
Na beraadslaging over de motie, en het advies van het college dat hij de motie ontraadt,
wordt de motie verworpen met 19 stemmen tegen de motie en 3 stemmen voor.

12

Motie De Fuse Bakel (CDA, DP en WD)
Na beraadslaging over de motie, en het advies van het college dat hij ruimte ziet voor
uitvoeren van de motie en deze aan de raad laat, wordt de motie aanvaard met 1 stemmen
tegen de motie en 21 stemmen voor.
De motie roept op:
E Samen met OJC de Fuse op zoek te gaan naar een nieuwe en geschikte locatie binnen
Bakel waar zij hun activiteiten voort kunnen blijven zetten in combinatie met Jeugdwerk en
de Soos;

n Met "Bakels Genot" in gesprek te gaan met het doel om tot de afspraak te komen dat OJC
de Fuse tot 15 april2022 op de huidige locatie aan de Dorpsstraat kan blijven zitten;
E De gemeenteraad tijdig te informeren voor het kerstreces zodat er duidelijkheid is of er een
geschikte locatie binnen Bakel is, per wanneer en onder welke voonrrraarden.
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VaststellenOntwikkelingAmbtelijkeOrganisatie

Na beraadslaging stelt de raad zonder stemming de voorgestelde ontwikkeling ambtelijke
organisatie vast en voegt via amendement als derde beslispunt toe:
3.Met een Organisatie en adviesbureau als procesbegeleider het advies m.b.t. de
rolzuiverheid verder uit te werken en dit bureau als procesbegeleider de raad, het college en
de ambtelijke organisaties verder te laten ondersteunen.
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Vaststellen Paraplu BP Tijdelijke huisvesting werknemers e.a
Na beraadslaging stelt de raad zonder stemming het bestemmingsplan vast
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Vaststellen BP Gemert-Bakel Buitengebied, herziening januari 2021
Het raadslid Van Hout verlaat voor de duur van behandeling van dit voorstel de vergadering
De raad besluit na beraadslaging, na schorsing, tot vaststellen van het bestemmingsplan met
uitzondering van het voorgestelde beslispunt 1b. ontwikkellocatie Hollevoort 1 , te Bakel. Via
amendement vervalt beslispunt 1 b..
Het college zegt toe op aanvullende technische vragen van het raadslid Coopmans zo
spoedig mogelijk na de vergadering te antwoorden.
De fractie Sociaal Gemert-Bakel geeft in een stemverklaring aan tegen het voorstel te zijn
b.t. Venraysedijk 53.
Een door CDA ingediend amendement wordt niet in stemming gebracht.
m.
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Motie Burg. De Bekkerlaan
Het raadslid Van Oort verlaat voor de duur van de behandeling van deze motie de
vergadering. De motie wordt aanvaard met 20 stemmen voor en 1 stem tegen. De motie
roept het college op:
l.Afiraardering en herinrichting, inclusieÍ het verlagen van de maximum snelheid naar 30 km
p/u, van de burgemeester De Bekkerlaan met prioriteit op te pakken;
2.Afiraardering en herinrichting van de burgemeester De Bekkerlaan te betrekken bij zowel
evaluatie van het Wegenbeheerplan als het gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan;
3.Prioriteren van de burgemeester De Bekkerlaan te bezien in samenhang met zo nodig
lager prioriteren van de Vicaris van Asdonckstraat en herinrichting van de president
Gerartsstraat;
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Motie Testen voor Toegang
De motie wordt niet in stemming gebracht. ln hetgeen de motie beoogt te bewerkstelligen
wordt reeds voorzien.
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Motie Steunfonds
De motie wordt niet in stemming gebracht nadat het college toezegt uit te zullen voeren
waartoe de motie hem oproept. Het college zegt derhalve toe:
lnwoners die tot de doelgroep behoren en in bijzondere omstandigheden verkeren, reeds nu
de mogelijkheid te bieden een beroep te doen op financiële ondersteuning.
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MotieBevolkingsonderzoeken

De motie wordt met algemene stemmen aanvaard. Het college wordt opgeroepen om

1.Het belang dat de gemeenteraad hecht aan de preventieve bevolkingsonderzoeken en
haar wens de toegang tot de bevolkingsonderzoeken te verruimen over te brengen aan de
staatssecretaris.
2.Er bq de staatssecretaris op aan te dringen het tijdsinterval voor deelname aan het
bevolkingsonderzoek borstkanker terug te brengen tot tweejaarlijks, zodra beperkingen in
verband met corona zijn opgeheven.
3.Er bij de staatssecretaris op aan te dringen gehoor te geven aan de oproep van de Maag
Lever Darm Stichting en artsen om de startleeftijd voor deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker te verlagen naar 50 jaar.
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Motie Peilen Ervaringen Jongeren

De motie wordt met algemene stemmen aanvaard. Het college wordt opgeroepen om:
De raad nog dit kalenderjaar middels een raadsinformatiebrief te informeren over hoe het
college de ervaringen van jongeren op een betrouwbare manier kan peilen.
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Motie Uitvoeren Woonvisie

De motie wordt verworpen met 19 stemmen tegen en 3 stemmen voor
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Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.24 uur

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 11-11-2021
de

griffier,

de voorzitter,

Cue^
van Boxtel

ing. M.S. van Veen

Op YouTube is de video opname van deze raadsvergadering te bekijken via
httos ://www. vo utu be. com/watch ?v=phAZLsp uaq M

