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Aanwezig
Voorzitter:
Griffier (plv):

ing. M.S. van Veen
H.L.C.M. van der Heijden

Raadsleden
CDA:

21t23
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, M.P. Bankers, dr. H.M.T.M. Giebels, A.M.J.J.T.
Methorst - van Kessel
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
A.L. van Oort MSc (Dorpspartij), M.C.H. de Ruiter-van Hoof
(wethouder) P.G.J.M. van Boxtel (griffier)

Lokale Realisten&D66:
Dorpspartij
SP:

WD:
Afwezig:
Mede aanwezig:

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

Nr.

Ondenarerp
Mogelijkheid tot inspreken

Beslissing / Toezegging / Afs praak
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

2

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De derde

financiële rapportage wordt behandeld als
hamerstuk.
Mevrouw Relou dient een motie vreemd aan de
orde van de dag in getiteld'trap op, trap af'. De
motie wordt aan de agenda toegevoegd als
laatste bespreekpunt.
Eventuele stemming en de spreekvolgorde start
bij de Dorpspartij.

3.

Vragenrecht raadsleden

Het raadslid Van loon vraagt aandacht voor de
mogelijke plaatsing van een Jongeren
Ontmoetingsplaats in Bakel. Wethouder Steeghs
antwoordt en zegt daarbij toe de raad via zijn
raadscommissie zsm de evaluatie JOP te doen
toekomen. De wens om incidenten te turven geeft
zij door aan politíe en jongerenwerkers.

4.

Vaststellen besluitenlijst en
verslag 4 julii 2019

De besluitenlijst en het verslag van 4juli 2019
worden ongewijzigd vastgesteld.

5

lngekomen stukken

De voorzitter heeft het verzoek ontvangen tot
beleggen van een extra raadsvergadering. Hij
roept de raad op om op 1 oktober extra te
vergaderen.

5.a

Mededelingen

Geen
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5.b

Postlijst

Geen opmerkingen. Afdoen

5.c

Lijst met toezeggingen

Geen opmerkingen.

i

n

gsadviezen conform

HAMERSTUKKEN

CDA.

Zonder beraadslaging, zonder stemming, conform
voorstel wordt ontslag verleend .

7

Aansluiten gemeente bij global
goals campagne.

Zonder beraadslaging, zonder stemming, conform
voorstel tot aansluiten besloten.

8.

Visie detailhandel

Zonder beraadslaging, zonder stemming, conform
voorstel visie vastgesteld.

9.

lnhoudelijke beslissing op
aanvraag geiten houderij
Muizenhol 1 Bakel

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

6

Ontslag raadscomm issielid

BESPREEKSTUKKEN
10.

Benoemen lid
Rekenkamercommissie

De raad benoemt de heer Malach. De heer
Malach legt de eed af.

11.

3e financiële rapportage

Zonder beraadslaging, zonder stemming, conform
voorstel besloten

12

nstemmen met uitzonderingen
won ing bouwprogramm a 201
I

I

De raad venruerpt na beraadslaging met algemene
stemmen het voorstel. De heer Vogels dient motie
nr.1 , aanvankelijk amendement nr.1 , in. De
motie heeft als strekking om het college alle na 26
maart ingediende woningbouwinitiatieven in
behandeling te doen nemen totdat de nieuwe
woonvisie is vastgesteld, om ambtelijk en
bestuurlijk voorrang te geven aan het opstellen
van de nieuwe woonvisie en deze voor teleggen
aan de raad in het tweede kwartaal 2020, zodat
de raad hierover in juli 2020 over kan beslissen.
De motie wordt met algemene stemmen
aangenomen.

13

Zienswijze begroting GR
Werkbedrijf Atlant De Peel
(Senzer)

De raad besluit na beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming conform de voorgestelde
zienswijze.

14

Motie vreemd aan de orde van
de dag 'trap op, trap af'

De motie wordt ingediend door de raadsfracties
CDA en SP. De motie roept het college op om,
bijvoorbeeld met een krachtige brief, een duidelijk
signaal af te geven aan de regering over irritatie
en het gevoel van oneerlijkheid bij de gemeente
over de wijze waarop zorgbudgetten verdeeld
worden.
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15.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

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

de griffier,

de voorzitter,

C\-\.e^
van Boxtel

ing. M.S. van Veen
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