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Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:

ing. M.S. van Veen
P.G.J.M. van Boxtel

Raadsleden
CDA:

23t23
A.T.W. Relou, W.M. Meulenmeesters, C.M.M. van den HurkKuunders, J.J.W.M. van Loon, W.S.A. van Zeeland, S. Janszen,
T.J.J. van den Elsen, J.H.H.M. Smits-Overbeek, F.T.J.H.
Verhees, H.A.J. van Kessel, J.M. Dam - Coppens
A.W.J. Vogels (Um agpt 14), M.P. Bankers, dr. H.M.T.M.
Giebels, A.M.J.J.T. Methorst - van Kessel
L.A. van Oort MSc, H.J.M. de Haas, A.M. Coopmans, H.L.M.
van Eck.
drs. J.A.M. Hoevenaars, T.G.P. van den Eventuin-Boogaerts,
A.W.J. van Kollenburg
J. Vroomans
- geen -

Lokale Realisten&D66
Dorpspartij:
SP:

WD:
Afwezig:
Mede aanwezig:

A.H.C.M. van Extel-van Katwijk, M.C.H. de Ruiter - van Hoof,
l.van Dijk, mr. W.C.P. Steeghs en A. van Oudheusden

Nr.
1.

Ondenrerp

2.

Opening, vaststellen agenda

De voozitter opent de vergadering om 20.10 uur.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Vanwege
de uitspraak van de Raad van State m.b.t. de
PAS (Programma Aanpak Stikstof) regeling kan
geen besluit genomen worden mbt de
agendapunten 10, 11en 12.De raad besluitdeze
agendapunten af te voeren.
Spreekvolgorde start bij fractie CDA.

3.

Vragenrecht raadsleden

Het raadslid Janszen vraagt of het college
inmiddels gesprekken heeft gevoerd met
bewoners van De Fliere over het omwille van de
veiligheid afsluiten van deze weg bij de
aansluiting op De Wouw.
Wethouder van Dijk geeft aan dat gesprekken
gevoerd zijn en welke maatregelen getroffen zijn
en verder worden.
De heer Giebels en de heer Janszen vragen het
college voortvarender te handelen.

4

Vaststellen besluitenlijst en
verslag 22 mei 2019

De besluitenlijst en het verslag van 22 mei
worden ongewijzigd vastgesteld.

Mogelijkheid tot inspreken

Beslissing / Toezegging / Afspraak
De heer Peeters maakt gebruik van de
mogelijkheid tot inspreken namens de
initiatiefnemers arembad De Waterstroom. Hij
verduidelijkt hoe gewerkt is aan financiële
garanties en dat dit initiatief de beste kansen
biedt in termen van maatschappelijk effect.
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5

lngekomen stukken

5.a

Mededelingen

5.b

Postlijst

Geen

5.c

Lijst met toezeggingen

Geen opmerkingen. Afdoeningsadviezen conform.

HAMERSTUKKEN

Geen opmerkingen.

6

Benoemen plaatsvervangend
voorzitter raadscomm issie.

Zonder beraadslaging, zonder stemming, conform
voorstel wordt de heer Fons ( F.T.J.H.) Verhees
benoemd tot plv. voorzitter raadscommissie
Ruimte & Mobiliteit.

7

Startnotitie regionale energie
strategie.

Zonder beraadslaging, zonder stemming, conform
voorstel RES vastgesteld.

8

Zienswijze ontwerpbeg roting
oDZOB 2020

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

Tussenevaluatie bibliotheek

Zonder beraadslaging, zonder stemming, conform
voorstel van de evaluatie kennis genomen.

9.

BESPREEKSTUKKEN
10

BP stedelijke gebieden,
herziening april 2019

Agendapunt vervalt.

11

BP stedelijke gebieden,
Groeskuilenstraat.

Agendapunt vervalt.

12.

BP buitengebied, herziening
april 2019

Agendapunt vervalt.

13

Toekomst aryembad Gemert

.

De raad besluit na beraadslaging
Een motie van wantrouwen aan het adres van
wethouder Van Dijk wordt ingediend door
LR&D66, WD en SP. De Motie wordt verworpen
met de stemmen van CDA en DP tegen (15
stemmen) en de stemmen van LR&D66, SP en
WD (8 stemmen) voor.
De raad besluit na stemming conform het
voorstel. De leden van de fracties LR&D66, SP en
WD geven de stemverklaring af dat het
voorgelegde besluít op onjuiste gronden berust.
Het voorstelwordt aanvaard met de (15)
stemmen voor van CDA en DP en (8) stemmen
tegen van LR&D66, SP en WD.

14

Begrotingsnota 2020 en
Verantwoording 2018 - 1e deel
2019

De raad besluit na beraadslaging
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14.a

Kennisnemen van de
bouwgrondexploitatie

14.b Vaststellen Jaarrekening 2018

Conform voorstel, v.k.a.

Conform voorstel vastgesteld.
g vastgeste ld

14.c

Vaststellen begrotingswijzig i ng
n.a.v. 2e financiële rapportage
2019

Co nform voorste I beg roti

14.d

Kadernota
beg rotingsvoorstel len 2020

De raad stelt de kadernota 2020 vast als
uitgangspunt van de begroting 2020 - 2Q23 en
neemt kennis van het negatieve resultaat over
2020"

ng

swijzi

g in

De heer Vogels legt een stemverklaring af
namens LR&D66 dat deze fractie zich kan vinden
in de technische zaken uit de kadernota, maar
niet in de meer beschrijvende, beleidsmatige
zaken. De leden Vroomans en Van den Eventuin
sluiten zich bij deze stemverklaring aan.

15.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 26 september 2019.

de griffier,

de voorzitter,

C"r-rgf
P.G.

van Boxtel

ing. M.S. van Veen

-
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