BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 5 MAART 2015
Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:
CDA:
Lokale Realisten:
Dorpspartij:
D66:
OPA:
PvdA:

drs. J. van Zomeren
M.J. Swinkels
18/21
H.A.M. van Hout, , W.C. de Wit, A.T.W. Relou,
I. van Dijk, H.G. Verkampen, W.M. Meulenmeesters, J.H.H.M. SmitsOverbeek
J.H.L. Vogels, W.P.M. van den Heuvel, A.W.J. Vogels, A.M.J.J.T.
Methorst- van Kessel, M.P. Bankers
mr. W.C.P. Steeghs, A.M. Coopmans T.C.M. Bevers-van Vijfeijken,
A.L. van Oort MSc
dr. H.M.T.M. Giebels
F.J.C. Faeles
x

Mede aanwezig:

wethouders R.D. Hoppezak, A.A.H.M. van Extel, M.C.H. de Ruiter –
van Hoof en J.M.A. Bevers

Afwezig:

S. Janszen, T.J.J. van den Elsen en P.W.A.J. Mastenbroek (beiden
afwezig i.v.m. bijeenkomst in Laarbeek), griffier P.G.J.M. van Boxtel,
gemeentesecretaris A.A.T.G. Jansen MBA

Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter deelt mee dat oud-burgemeester
A.L. Heldens van de voormalige gemeente
Gemert is overleden en spreekt zijn medeleven
uit aan de nabestaanden.
De voorzitter opent om 20.02 uur de
vergadering.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter deelt mee dat hij drie berichten van
verhindering heeft ontvangen van de raadsleden
V.d. Elsen, Janszen en Mastenbroek.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij de
fractie Dorpspartij, en in het geval van stemming
bij raadslid Bevers-Van Vijfeijken.

2.

Uitvoeringsovereenkomst nr.
3721686 met bijlagen, ter
regeling en realisatie van de
randweg Noord-Om

De raad stemt na beraadslaging en zonder
stemming in met het beschikbaar stellen van het
investeringskrediet conform voorstel, met de
daarbij behorende begrotingswijziging.
Het CDA dient een motie in. Nadat de
wethouder hierover diverse toezeggingen heeft
gedaan, trekken ze deze motie in.
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Toezeggingen:
Wethouder Hoppezak zegt toe:
 Hij erkent de noodzaak voor de verbetering
van de veiligheid van de oversteekplaatsen
Groenendaal en Eeuwsels/Paashoefsedijk.
Hij accepteert dit als een opdracht. Hij gaat
zich er hard voor maken en geeft een
terugkoppeling aan de raad.
 Toezegging van de provincie: Zuid-Om
wordt opnieuw geasfalteerd met stil asfalt,
gelijktijdig of net voor de aanleg van de
Noord-Om.
 Geluidswal: insteek is om werk met werk te
maken. Er komt een belangenafweging,
omdat de omwonenden het niet met elkaar
eens zijn. Hij zal hierover sparren met de
raad.
 In het kader van meten is weten. In verband
met de bestemmingsplanprocedure NoordOm moeten er onderzoeken worden verricht.
Hij zegt toe deze resultaten terug te
koppelen aan de raad.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.39 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 19 maart 2015.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,
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