BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 21 apnl 2016

Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:

drs. M.F.A. van Diessen
P.G.J.M. van Boxtel

Raadsleden:
CDA:

D66:
OPA:
PvdA:

19t21
H.A.M. van Hout, T.J.J. van den Elsen, W. Meulenmeesters, W.C. de
Wit, A.T.W. Relou, l. van Dijk, S. Janszen, H.G. Verkampen, J.H.H.M
Smits-Overbeek
A.W.J. Vogels, W.P.M. van den Heuvel, M.P. Bankers
mr. W.C.P. Steeghs, A.M. Coopmans, A.L. van Oort MSc, H.L.M. van
Eck
dr. H.M.T.M. Giebels
F.J.C.. Faeles
P.W.A.J. Mastenbroek

Afirezig:

J.H.L. Vogels, A.M.J.J.T. Methorst- van Kessel (Lokale Realisten)

Mede aanwezig:

wethouders J.M.A. Bevers, R.D. Hoppezak, M.C.H. de Ruiter-van
Hoof, A.A.H.M. van Extel-van Katwijk en gemeentesecretaris A.A.T.G.
Jansen MBA

Lokale Realisten:
Dorpspartij:

Nr.

Ondenrerp

1

Mogelijkheid tot

2.

Opening, vaststellen agenda

Beslissing / Toezegging / Afspraak

inspreken

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld ten
opzichte van het agendavoorstel. De behandeling
van agendapunt 12BP Doonheide ongenummerd
wordt verdaagd. Agendapunt 13 BP buitengebied
januari 2016 wordt behandeld met uitzondering
van het voorstel t.a.v. Grotelse Heide.
De voorzitter deelt mee dat hij een bericht van
verhindering heeft ontvangen van de leden
Vogels (J), en Methorst - Van Kessel .
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij de
fractie Dorpspartij, en in het geval van stemming
bij raadslid Van Oort Msc.

3.

Vragenrecht raadsleden

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Vaststellen besluitenlijst en
kennisnemen van de notulen
vergadering gemeenteraad 1 0
en 14 maart 2016.

De besluitenlijsten worden ongewijzigd
vastgesteld. De notulen worden voor
kennisgeving aangenomen.

5.a
5.b

Mededelingen
Postlijst

Geen mededelingen.
De raad stemt in met de voorstellen tot afdoening
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6

HAMERSTUKKEN

7

1" financiële rapportage 2016

8

BESPREEKSTUKKEN

I

Rekenkamercommissie:
benoemen externe leden en
gewijzigd vaststellen
verordening

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemmingen de gewijzigde verordening vast en
gaat over tot benoemen van de voorgedragen
drie leden.

10.

Bepalen inzet verbetering
bereikbaarheid Gemert-Bakel

De raad besluit na beraadslaging en zonder
stemmingen unaniem conform het voorstel.

Overdracht N616

Door de fractie Dorpspartij (Coopmans) wordt een
motie ingediend. De fractie CDA
(Meulenmeesters) dient een amendement in. De
Motie Coopmans roept op tot verdagen van
besluitvorming door de raad, tot overleg met de
gemeente Veghel en tot overbrengen van de
zienswijze van de raad aan de raad van Veghel.
Het amendement (Meulenmeesters) stelt voor het
voorgestelde besluit te wijzigen en te kiezen voor
een overname scenario op basis van dagelijks
structureel onderhoud, een krediet te voteren ad
€456.768, en het snelheidsregime te handhaven
op 80 km p/u.

11.

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder
stemmingen de 1" financiële rapportage 2016
vast.

De voorzitter schorst de vergadering om 21.15
uur en hervat om 21.30 uur.
Na beraadslaging wordt het amendement
aangepast voorgelegd en luidt het voorgestelde
besluit :
1) De raad draagt het college op namens de
raad een brief op te stellen aan de raad
van Veghel, met de zienswijze van de
raad en een oproep tot overleg;
2) De snelheid voor het bedoelde wegvak in
de N616 blijft op 80 km p/u gehandhaafd.
De motie wordt niet in stemming gebracht.
De raad besluit unaniem conform het voorgelegde
gewijzigde amendement.

12.

Bestemmingsplan Buitengebied
Januari 2016

Zoals bij vaststellen agenda bepaald ligt voor het
vaststellen van het bestemmingsplan m.u.v. de
voorstellen aangaande Grotelse Heide. De raad
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besluit na beraadslaging en zonder stemmingen
unaniem conform het voorstel. De fractie PvdA
(raadslid Mastenbroek) wordt geacht te hebben
tegengestemd voor wat betreft het voorstel
aangaande Dakworm.

13.

Sluiting

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

G.J

Boxtel

De voorzitter sluit de vergadering om 21.42 uur

d.d. 31 mei2016.

de voorzitter,

drs.

van Diessen

Pagina 3 van 3

