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A.W.J. Vogels, (Lokale Realisten) W.C. de Wit (CDA)

Mede aanwezig:
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D66:

Nr.

Onderuverp

1

Mogelijkheid tot inspreken

Hiervan wordt gebruik gemaakt door de heer
Bezemer voorzitter van de hockeyclub Gemert.
Hij spreekt zijn steun uit voor het beleid en de
beleidsontwikkeling zoals voorgesteld in de
kadernota sport zoals vanavond aan de orde.
Daarbij vraagt hij aandacht voor het acute ruimte
tekort bij de hockeyclub wat op een kortere
termijn dan waarop de sportnota zich richt
problemen geeft.
De heer Giebels informeert wat mogelijk de
gevolgen zijn als niet binnen circa een jaar een
oplossing gevonden wordt.
De heer Bezemer zegt dat dan een ledenstop
voor jeugd onontkoombaar is.

2.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent om 19.05 uur de vergadering
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld ten
opzichte van het agendavoorstel. De heer
Mastenbroek dient een motie in mbt
huishoudelijke hulp. Deze zal worden behandeld
bij agendapunt 19 jaarrekening. Mevrouw Van
Dijk vraagt behandeling van agendapunt
Reijseweg te laten vervallen en stelt voor een
koppeling te maken met agendering van het
thema gezonde veehouderij en het RIVM rapport
dat is verschenen over veehouderij en
volksgezondheid. De raad wijzigt overeenkomstig
dit verzoek zijn agenda.

Beslissinq / Toezegging / Afspraak
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De heer Bankers stelt voor agendapunt l4 plan
van aanpak woonwagenlocaties te bespreken in
plaats van af te hameren. De raad stemt daarmee
in. Tevens vraagt hij als agendapunt toe te
voegen het vezoek van raadslid de heer Vogels
(A.W.J.) om ontslag uit de vertrouwenscommissie
en de benoeming van de heer Bankers in deze
commissie. Dit houdt verband met wisselen van
het fractievoorzitterschap. De voorzitter meldt dat
een voorstel ter zake op de raadstafels ligt en dit
wordt toegevoegd aan de agenda.
De heer Van Hout geeft aan dat behoefte bestaat
om agendapunt 25 kavelsplitsing Doonheíde nog
in de commissie te bespreken. De raad verwijst
het onderwerp terug naar de commissie.
De heer Van Oort stelt voor om evenals in de
raadscommissie de financiêle stukken gebundeld
te behandelen. De agendapunten 1g um22
worden gezamenlijk behandeld.
Ðe voorzítter deelt mee dat hij een bericht van
verhindering heeft ontvangen van de leden
Vogels (A.W.J), en De Wit. De heer Janszen zal
later aansluiten.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij het
raadslid Giebels.

3.

4.

Vragenrecht raadsleden

Vaststellen besluitenlijst en
kennisnemen van de notulen
vergadering gemeenteraad 31

mei2016.
5.a
5.b

Mededelingen
Postlijst

Hiervan wordt gebruik gemaakt door het raadslid
Van Dijk naar aanleiding van een artikel wat in de
krant gestaan heeft over het onderhoud van de
weg.en. Het is een geluíd wat ons al heel lang ter
ore komt en ons niet alleen. Dat is namelíjk hLt
onderhoud van de Viltstraat in Bakel. Woidt deze
opgenomen in het wegen beheersplan en
wanneer zou er een start gemaakt kunnen
worden met het verbeteren van de weg want de
kwaliteit is heel erg slecht en kan gevaãrl¡fe
situaties gaan opleveren?
Namens het college reageert wethouder Van
Extel- Van Katwijk. ln relatie met het
wegenbeheersplan zegt wethouder Van Extel toe
dat aan de stand van zaken in de Viltstraat
aandacht wordt geschonken in dat
wegenbeheersplan. Het plan wordt de raad
voorgelegd ín januarí / februari 2017 tenzij de
raad een (deel) voorstel eerder verlangd.
De besluitenlijsten worden ongewíjzigd
vastgesteld. De notulen worden voor
kennisgeving aangenomen.

Geen mededelingen.
De raad stemt in met de voorstellen tot afdoening
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þ.

HAMERSTUKKEN

7.

Zíenswijze VRBZO

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemmingen de zienswijze vast.

8.

Aanpassing legesverordening
t.b.v. aanleg glasvezel

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemmingen de wijzigingsverordening vast.

9.

Vaststellen BP Gemert-Bakel
Stedelijke gebieden, april 2016

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

10

Recreatiepark Elsendorp 201 6

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

11,

Gemert-Bakel stedelijke
gebieden, herziening locatie
Vicaris van der Asdonkstraat.

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

12.

Raadsvoorstellen Bruggen

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemmingen het voorstel Bruggen vast.

13.

Onderhoud ecologische
verbindingszones 2016 (incl.
waterkaart.

De raad stemt zonder beraadslagingen en zonder
stemmingen in met het voorstel ecologische
verbindíngszone en waterkaart.

14.

Gemeenschappelijke regeling
van de GGD Brabant-Zuidoost

De raad stemt in met de gemeenschappelijke
regeling zonder beraadslaging en zonder
stemmingen.

Afstemmingsverordening

De raad stelt de afstemmingsverordening vast
zonder beraadslagingen en zonder stemmíngen

Ontslag en benoeming lid
vertrouwenscommissie

De raad verleent overeenkomstig het voorstel
ontslag aan A.W.J Vogels en benoemt
M.P.Bankers.

15.
16.

17.

BESPREEKSTUKKEN

18

Plan van aanpak
woonwagenlocaties

Na beraadslaging en zonder stemmingen stelt de
raad het plan van aanpak vast. Een en ander
wordt zsm ingepast in regulier beleid. De
raad(scommissie) wordt periodiek over voortgang
geinformeerd.

19

a.Begrotingsnota 2017
b.Jaanekening 2015
c.2e Financiële rapportage

De raad voert de beraadslaging over deze vijf
onderurerpen gebundeld. Daarbíj stelt hijalte vijf
de voorstellen conform vast.

2016.
d. Nota reserves en
voozieningen.
e. Bouwgrond exploitatie.

De door de PvdA ingebrachte motie mbt
huishoudelijke ondersteuning wordt door de raad
aanvaard met de stemmen van Dorpspartijen
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Lokale Realisten tegen (11 voor en I legen).
Wethouder Bevers zegt nav motie pvdA over
uitspraak CRvB toe na de vakanlie (zomer 2016)
met voorstellen te komen die tot meer maatwerk
leiden voor huishoudelijke ondersteuning.
Door het CDA is een gebundelde motie
ingebracht bestaande uit 7 sub-moties. Deze luidt:

. Overschotten in de begroting storten in de
algemene reserve en opbouw weerstandsvermogen. Structureel € 500.000,- toegevoegen
aan de algemene reserves in 2017 en verder.
. ln 2017 geen inflatiecorrectie van jo/o op de OZB
doorvoeren en verder werken naar een gemiddeld
niveau van Brabant. Ruimte voor 2018 en verder.
bezien en opnemen in de (meerjaren)begroting.
. Het college (4 portefeuilles) een duidelijke
verantwoordinglijn naar de raad maakt zodat de
raad zijn controlerende rol goed kan uitvoeren. Dit
in de rapportage van 2017 opnemen.
. Het bestuur nog meer dan nu initiatieven van
burgers en ondernemers ondersteunt. Hiervoor ín
de programmabegrotin g van 201T een paragraaf
wordt opgenomen.
. Het college in gesprek gaat met dorpsraden en
vrijwilligers om te onderzoeken wat zij nodig
hebben om nog beter via participatie en meer
verantwoordelijkheid bij onze inwoners te
functioneren. Resultaat van gesprekken uiterlijk
december 16 wordt teruggekoppeld aan de raad.
. Door het college in 2016 een gemeentebrede
denktank wordt opgericht die bestaat uit een
afvaardiging van de raad, college en specialÍsten
om dossiers inzake zorgvuldíge veehouderíj op en
vast te pakken, en een visie te ontwikkelen met
als doel oplossingen te bedenken om tot een
zorgvuldige veehouderijte komen. Dit samen met
de klankbordgroepen van Elsendorp, De Rips en
adviescommissie buitengebied.
. 25o/o van het budget van handhaving
alcoholbeleid wordt íngezet op alcoholpreventie.
Wethouder De Ruiter zegt de raad daarbij toe dat
hij nog in 2016 een voorstel voorgelegd krijgt mbt
gezond eigen vermogen en weerstandvermogen.
Wethouder De Ruiter zegt toe dat de
ontwikkelingen mbt de risico's en het
weerstandvermogen gemonitord worden en tijdig
via de commissie kenbaar worden gemaakt aan

de raad.
Het college ambieert een financiële rapportage
tbv de raad die meer SMART is. Een proefuersie
van de financiële rapportage nieuwe stijl zegt
wethouder De Ruiter toe nog dit jaar voor te
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zullen leggen.
Wethouder De Ruiter stelt tevens in het
vooruitzicht dat de programmabegroting 201T een
paragraaf / voorstel mbt burgerparticipatie bevat.
Wethouder Van Extel zegt toe kort na het
zomerreces op de vorming van een denktank
zorgvuldíge veehouderij te zullen sturen.
De gebundelde motíe van het CDA wordt
aanvaard. Daarbíj stemt de PvdA (1 stem) tegen
de tweede en zesde sub-matie. Dit geldt ook voor
D66 ( 1 stem). Het lid Van Oort stemt eveneens
tegen de tweede sub motie en geeft als
stemverklaring af meer vrijheid te wensen mbt de
vorm van de denktank ( zesde sub motie). Motíe
derhalve aanvaard als volgt:
Sub-motie 1:19voor
Sub motie 2: 16 voor, 3 tegen

Sub-motie3:19voor
Sub-motie

4:

19 voor

Sub-motíe5:19voor
Sub-motie
Sub-motie

6:17 voor,2
7: 19 voor

tegen

2A

Financiële aspecten verkoop
Nazareth

De raad stemt na beraadslaging en na
stemmingen unaniem in met het voorstel

21.

Concept begroting
gemeenschappelijke regeling
GR Blink 2017-2020 en
wijzíging begroting 201 6

De raad stemt zonder beraadslagingen en zonder
stemmíngen in.

22.

Zienswijzebegrotingwerkbedrijf

De raad stelt na beraadslaging de zienswijze vast
zoals voorgesteld. Wethouder Bevers zegt toe de
oproep van het raadslid Relou aanvullend over te
brengen dat vooral ook de werknemers onderdeel
moeten zijn van de visie van het werkbedrijf.

23.

Bomenbeleid

De raad stemt na beraadslaging in met het
voorstelen besluit daarbij de middelen niet
structureel maar incidenteel beschikbaar te
stelfen. Wethouder Van Extel zegt in relatie tot het
raadsbesluit om nu eenmalig middefen ter
beschíkking te stellen om een nulmeting uit te
voeren.

24.

Kadernota sport

Door alle leden van de raad wordt een
amendement ingediend bij het voorgestelde
besluit. Het amendement heeft als strekking:
1.De laatste zinsnede uit kader 10 waarin het
bedrag van € 50.000,- wordt genoemd, geheelte
laten vervallen;
2.Onder kader 10 toe te voegen:
. Exploitatiebíjdrage tennis op 100% te steften;
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. Exploítatiebijdrage voetbalen hockey op ZO%
te stellen;
. Ðe exploitatiebijdrage voor alle overige
buitensportverenigingen op 15% te stellen;
3.De percentages naar beneden of boven bíj te
stellen índien daar aanleiding toe is. De
aanpassing van de percentages zullen indien
nodig in de commissie E&S besproken worden
De raad stelt na beraadslaging de kadernota
sport geamendeerd vast. Het amendement is
daarbij unaniem overgenomen.
Wethouder Hoppezak geeft aan de schuifruimte
c.q. de herprogrammering van ruimtes op het
sportpark met de raadscommissie te willen
bespreken zsm na het zomeneces 2016.
24.

Motie geitenhouderij

Muizenhol

Door het lid Van Den Heuvel (Lokafe Realisten)
wordt een motie ingediend vanwege een
vergunningsaanvraag tot een geitenhouderij aan
het Muizenhol. De motie roept het college op tot

n"t

l"'noi3åj..""nt"r"rd te informeren

over de
zienswijze van het college mbt de
bevindingen in het RIVM onderzoek
Veehouderij en gezondheid omwonenden.
nieuwe en tôpen-Oe omgevingsvergunningl
aanvragen met betrekking tot veehouderij,
de geitenhouderij in het bijzonder, zeet
zorgvuldig te beoordelen en er voor zorg
te dragen dat bij de te maken añnreging de
belangen van alle direct betrokkenen
worden ingebracht.
De motie wordt niet in stemming gebracht nadat
het college heeft toegezegd dat hij de daarin
vensoorde oproepen overneemt.
Wethouder Van Extel zal de eerstkomende
vergadering van de raadscommissie nader
aangeven wat de positie van het college is. Een
bijeenkomst van de raadscommissie met RIVM en
GGD wil zij ondersteunen.

-

25.

Sluiting

Aldus vastgesteld in de openbare
de raad voornoemd,
de griffier,

De voorzitter

ng om 22.06 uur.

d.d. 6 oktober 2016.

de voozitter,

I
,M van Boxtel

drs. M.F.A
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