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H.L.M. van Eck.

Lokale Realisten&D66
Dorpspartij:
SP:

WD:
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Nr.

Ondenrerp

1

Mogelijkheid tot inspreken

2

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De heer
Verhees stelt voor de agendapunten 13 en 14
samen te voegen. De heer Hoevenaars stelt voor
agendapunt 15 te behandelen als hamerstuk.
De raad stemt met beide voorstellen in. De
agenda is daarmee gewijzigd vastgesteld.
Stemmingen beginnen bij mevrouw Van den
Eventuin.. Spreekvolgorde start bij fractie SP.

3.

Vragenrecht raadsleden

Het raadslid Van Zeeland vraagt of de gemeente
Gemert-Bakel voorbereid is op een gebeurtenis
als bezetting zoals bij het agrarische bedrijf in
Boxtel? Wordt er op het gebied van dergelijk
activisme samengewerkt met instanties en
omliggende gemeenten?
Burgemeester Van Veen antwoordt dat de politie
aan de burgemeesters een handelingsperspectief
heeft geboden in de vorm van een staf
grootschalig en bijzonder optreden voor het
beëindigen van een bezetting en de uitbreiding
van de bevoegdheden van de burgemeester. De
burgemeester denkt hiermee een eventuele actie
zoals in Boxtel adequaat aan te kunnen pakken.

Vaststellen besluitenlijst en
verslag 18 april2019

Besluitenlijst en verslag worden ongewijzigd, en
zonder opmerkingen naar aanleiding van verslag /
besl uiten ijst, vastgesteld.

4

Beslissing / Toezegging / Afspraak
Geen insprekers.

I
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5

lngekomen stukken

5.a

Mededelingen

Geen

5.b

Postlijst

Geen opmerkingen, conform afdoeningsadviezen

5.c

Lijst met toezeggingen

De heer Van Kollenburg mist de toezegging dat
passende maatregelen worden genomen als na
realisatie van het plan Heerebosch fase 2 alsnog
blijkt dat sprake is van geluidsoverlast.
De heer Vogels mist de toezegging de raad nader
te informeren over financiering MFA de Mortel.
De voorzitter zegt dat de griffie tbv de raad deze
toezeggingen alsnog toevoegt.

6

VRBZO: vaststellen zienswijze
op concept begroting 2020.

Zonder beraadslaging, zonder stemming, conform
voorstel vastgesteld.

7

BSOB: vaststellen zienswijze
op concept begroting 2020 en
zienswijze op 1"
begrotingswijziging 2019.

Zonder beraadslaging, zonder stemming, conform
voorstel vastgesteld.

8.

BLI NK: vaststellen zienswíjze
op concept begroting 2020 en
meerjaren ra m ng 2021 -2023

Zonder beraadslaging, zonder stemming, conform
voorstel vastgesteld.

9.

GGD: vaststellen zienswjze op
2" begrotingswijzíging 2019 en
zienswijze op concept
programmabegroting GGD
Brabant Zuidoost 2020

Zonder beraadslaging, zonder stemming, conform
voorstel vastgesteld.

10

Senzer: vaststellen zienswijze
op concept ondernemingsplan
2020 en meerjaren beg roti n g

Zonder beraadslag ing, zonder stemm ing, conform
voorstel vastgesteld.

11

ln exploitatie nemen vier
bouwgrondcomplexen

Zonder beraadslaging, zonder stemming, conform
voorstel besloten.

12

Vaststellen werkprogramma
bedrijventerreinen

Zonder beraadslaging, zonder stemming, conform
voorstel vastgesteld.

GR Peelgemeenten:

De raad besluit na beraadslaging, zonder
stemming, unaniem beide zienswijzen vast te
stellen conform voorstel.

i

13 14

vaststel le n zienswijze 2'
beg rotingswijzig ing / vaststellen

zienswijze conceptbegroting
2020
15

MRE: vaststellen zienswijze op
concept programmabeg roting
2020

De raad besluit zonder beraadslaging, zonder
stemming, unaniem conform voorstel.
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16

Verbeterplan golfbaan
Stippelberg

De raad besluit na beraadslaging, zonder
stemming, unaniem conform amendement nr.1
waarmee het voorgestelde besluit als volgt wordt
gewijzigd:
Beslispunt 1 te wijzigen in "Verlagen
totaalrekening Beheerstichting Golfbaan
Stippelberg met ingang van oktober 2019 met
maximaal € 35.000, te dekken via herijking van de
aflopende lening in oktober 2019 en daarmee de
begroting niet te belasten, onder voonvaarde dat:
a. Beheerstichting Golfbaan Stippelberg alle
maatregelen uit het "Verbeterplan Golfbaan
Stippelberg" zoals opgenomen in bijlage 1
doorvoert;
b. De toekomstige overtollige liquiditeiten van de
Beheerstichting Golfbaan Stippelberg volledig en
enkel ingezet worden om de betalingsachterstand
op de gemeente in te lopen;
- Beslispunt 2 en 3 te laten vervallen.
- Nieuw beslispunt 2 toe te voegen: alle overige
ruimte die gevonden wordt in herfinancieren in te
zetten voor inlopen van de betalingsachterstand.

Aansluitend roept de raad unaniem vía motie het
college op om:
l.Samen met het bestuur van de Beheerstichting
te komen tot continue verbetering van het huidige
verbeterplan, waarin het bestuur van de
beheerstichting actief in gesprek gaat met de
leden met als doel tot aanvullend
verbeterpotentieel te komen;
2.De beheerstichting opdracht te geven meer
inzet te plegen voor een laagdrempeliger aanbod
en affichering van de golfbaan om de inwoners
van Gemert-Bakel meer te betrekken bij de
golfbaan;
3.Te bezien in hoeverre de huidige
bestemmingsplanregels en vergunningen
aangepast dienen te worden om de hiervoor
bedoelde nieuwe activiteiten en
4.lnitiatieven juridisch mogelijk te maken, en
eventueel daarvoor benodigde besluiten aan de
raad voor te leggen;
5.ln gesprek te gaan met het bestuur van de
Beheerstichting over de noodzakelijke
koerswijziging;
6.De raad halfjaarlijks te informeren over de
aanpassingen van het verbeterplan en de
effecten van de doorgevoerde veranderingen
teneinde voorjaar 2021 te bezien of verder
aanpassing van de totaalrekening noodzakelijk is;
7.De mogelijke gevolgen van het loslaten van de
projectfinanciering in kaart te brengen en de raad
hierover te informeren.
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17.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.27 uur

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 4 juli 2019.
de griffier,
de voorzitter,

C)--\€/\
P

M.

ing. M.S. van Veen
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