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Aanwezig
Voorzitter:
Griffier:

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

Raadsleden
CDA:

22123

Lokale Realisten&D66
Dorpspartij:
SP:

WD:
Afwezig:
Mede aanwezig:

A.T.W. Relou, W.Ítll. 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, M.P. Bankers, Methorst - van Kessel, dr.
H.M.T.M. Giebels
L.A. van Oort MSc, H.L.M. van Eck, H.J.M. de Haas, A.M.
Coopmans,
drs. J.A.M. Hoevenaars, T.G.P. van den Eventuin-Boogaerts,
A.W.J. van Kollenburg
J. Vroomans
- geen A.H.C.M. van Extel-van Katwijk, M.C.H. de Ruiter - van Hoof,
l. van Dijk, mr. W.C.P. Steeghs en gemeentesecretaris A. van
Oudheusden

Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1

Mogelijkheid tot inspreken

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

2

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De heer
Bankers meldt dat de fractie LR&D66 een motie
indient over een onderuverp dat niet op de agenda
staat, m.a.w. vreemd aan de orde van de dag is.
De motie Leijgraaf wordt toegevoegd als
agendapunt 11.
Spreekvolgorde start bij de fractie SP. Eventuele
stemmingen bij mevrouw Van den EventuinBoogaerts.

3.

Mondelinge vragen raadsleden

De heer Van Oort vraagt of het college alsnog
bereid is te voorzien in twee extra lesruimtes tbv
stichting GOO / De Samenstroom. Wethouder
Steeghs geeft aan dat het college zich heeft te
houden aan de verordening. De raad kan in
afwijking daarvan het college opdracht geven en
budgettaire ruimte verschaffen.

4.

Vaststellen besluitenlijst van de
gemeenteraadsvergadering van.
24-01.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld
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5.

lngekomen stukken

Geen opmerkingen over de ingekomen stukken

5.a

Mededelingen

Geen mededelingen.

5.b

Postlijst

Geen opmerkingen over de postlijst. Conform
afdoeningsadviezen vastgesteld.

5.c

Lijst met toezeggingen

Geen opmerkingen over de toezeggingenlijst.

6

Aanwijzen percelen op basis
van de Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg) in Milheeze

De raad besluit zonder beraadslaging en zonder
stemming conform voorstel.

7

Vaststellen zienswijze raad
Kadernota BSOB 2020

Na beraadslaging zonder stemming besluit de
raad conform het voorstel tot vaststellen van de
zienswijze.

I

Vaststellen zíenswijze raad
M RE samenwerkingsakkoord
2019-2022

Na beraadslaging zonder stemming besluit de
raad conform het voorstel en de door de heer Van
den Elsen ingebrachte aanvulling tot vaststellen
van de zienswijze.
De aanvulling luidt:
"Raadstafel 21 is een belangrijk orgaan en moet
toegevoegd worden aan het
samenwerkingsakkoord. Dit om de lokale input te
agenderen."

9.

Vaststellen zienswijze raad
Regionaal Risico Profiel

Na beraadslaging wordt de voorgestelde
zienswijze geamendeerd vastgesteld. Het door de
heer Hoevenaars ingediende amendement
gericht op top prioriteit eveneens voor zoönose,
wordt aanvaard met steun van de fracties SP,
CDA, LR&D66 en Dorpspartij. De fractie WD (1
stem) c.q. het lid Vroomans legt de stemverklaring
af dat hij het amendement puur steunt omwille
van het signaal aan de burgers.

10.

Vaststellen bestemmingsplan
buitengebied december 2018

Na beraadslaging zonder stemming besluit de
raad conform het voorstel tot vaststellen van het
bestemmingsplan.
Wethouder Van Extel zegt toe dat het college met
de raad in gesprek gaat over het meer en
eventueel meer vroegtijdig betrekken van de raad
Burgemeester Van Veen zegt toe een gesprek te
organiseren over de handhavingsaspecten i.r.t.
ruimtelijk beleid.

11

Vaststellen plan van aanpak
onderhoud en verduurzaming
sporthallen Molenbroek

Na beraadslaging zonder stemming besluit de
raad conform het voorstel tot vaststellen van het
plan van aanpak.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.57 uur

12.
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Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d.7 november 2019.

de griffier,

de voorzitter,

Boxtel

ing. M.S. van Veen

-
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