BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 6 november 2014

Aanwezig: drs J. van Zomeren (voorzitter)
Griffier: P.G.J.M. van Boxtel
Raadsleden: M.P. Bankers (Lokale Realisten) T.C.M. Bevers – van Vijfeijken (Dorpspartij) T.J.J. van
den Elsen (CDA) F.J.C. Faeles (OPA) dr. H.M.T.M. Giebels (D66) W.P.M. van den Heuvel (Lokale
Realisten) H.A.M. van Hout (CDA) S. Janszen (CDA) P.W.A.J. Mastenbroek (PvdA) A.M.J.J.T.
Methorst-van Kessel (Lokale Realisten) A.L. Van Oort MSc (Dorpspartij) A.T.W. Relou (CDA)
J.H.H.M.. Smits-Overbeek (CDA) mr. W.C.P. Steeghs (Dorpspartij) H.G. Verkampen (CDA) W.M.
Meulenmeesters (CDA) A.W.J. Vogels (Lokale Realisten) J.H.L Vogels (Lokale Realisten) W.C. de Wit
(CDA)
Afwezig: A.M. Coopmans (Dorpspartij) I. van Dijk (CDA)
Mede aanwezig: wethouders, R.D. Hoppezak, A.A.H.M. van Extel en M.C.H, de Ruiter-v. Hoof en
J.M.A. Bevers, gemeentesecretaris A.A.T.G. Jansen MBA

Nr.

Onderwerp

Beslissing / Toezegging / Afspraak

1.

Mogelijkheid tot inspreken

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt..

2.

Opening, vaststellen agenda

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.
Het lot bepaalt dat de spreekvolgorde start bij de fractie
Dorpspartij, en in het geval van stemming bij het raadslid
Bevers-Van Vijfeijken.
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.

3.

Vragenrecht raadsleden

Voor gebruik van dit vragenrecht heeft zich gemeld het
raadslid Meulenmeesters. De vraag heeft betrekking op brand
in een loods aan de Pandelaarse Kampen. Gevraagd wordt
toe te lichten waardoor een deel van de brandweer op zoek
was naar een niet bestaande put ter plaatse en waarom eerst
na circa 50 minuten extra bluswater beschikbaar kwam, uit
Uden. Namens het college en de burgemeester geeft de heer
Van Zomeren reactie op de vraag. dat geen put ter plaatse
aanwezig is, is bekend. Sinds enkele jaren terug een
inventarisatie is gemaakt en voorts is afgewogen dat
onevenredige kosten gemaakt zouden moeten worden voor
een extra put, bij een nu reeds aanvaardbaar risico. Deze
kennis was kennelijk evenwel niet paraat ‘op’ de
brandweerwagen. De heer Van Zomeren zegt toe op de vraag
omtrent de extra tankwagen z.s.m. te zullen antwoorden.
Tevens heeft zich gemeld het raadslid Janszen. Hij vraagt het
college het gerealiseerde nieuwe centrum van Gemert met
alle direct betrokkenen te evalueren en de raad over de
uitkomsten te informeren. Wethouder Hoppezak zegt dit
namens het college toe.

4.

Vaststellen notulen 2 oktober
en besluitenlijst

De notulen worden voor kennisgeving aangenomen. De
besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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5.

Ingekomen stukken en mededelingen
Mededeling

De griffier meldt dat door de fractie Lokale Realisten is
verzocht ontslag te verlenen aan het commissielid Van Mierlo.
De raad stemt in met het ontslag.

Aanbieden begroting

Namens het college biedt wethouder De Ruiter - Van Hoof
de raad, in casus zijn voorzitter, de begrotingsvoorstellen
2015 aan. Behandeling van de programmabegroting 2015 en
de meerjarenraming voor 3 opvolgende jaren heeft de raad
geagendeerd in zijn openbare vergadering d.d. 11 december
2014. De wethouder vraagt aandacht voor het structureel
sluiten van de begroting, accenten bij groei, perspectief op
lastenverlichting en een toegenomen leesbaarheid.
De heer Van Zomeren dankt de wethouder en ontvangt de
voorstellen.

Postlijst 18/9 t/m 22/10

De raad stemt in met de voorstellen tot afdoening.

6.

Vaststellen zienswijze op 2e
begrotingswijziging VRBZO

De raad stelt zonder beraadslaging en/of stemming
de voorgestelde begrotingswijziging vast.

7.

Vaststellen beleidsverslag
Werk & Inkomen 2013

De raad stelt zonder beraadslaging en/of stemming
het beleidsverslag vast.

8.

Vaststellen zienswijze
begroting BLINK

De raad stelt zonder beraadslaging zonder stemming
de voorgestelde zienswijze vast.

9.

Vaststellen verordening
Basis registratie Personen

De raad stelt zonder beraadslaging zonder stemming
de verordening BRP vast.

10.

Vaststellen beslissing op
bezwaar na afwijzen planschadeverzoek.

De raad stelt zonder beraadslaging en zonder stemming
de voorgestelde beslissing op bezwaar vast.

11.

Vaststellen beleidsplan
jeugdhulp Peelregio 2015 2016 en vaststellen
verordening jeugdhulp.

De raad stelt na beraadslaging zonder stemming het
beleidsplan vast en aansluitend de verordening..

12.

Vaststellen krediet voor
De raad besluit na beraadslagingen het krediet te verlenen en
potentiële initiatieven
het college op te dragen spoedig te evalueren aan de raad.
laagdrempelige dagbesteding.

13.

Vaststellen gemeenschappelijke regeling en financieel
model VRBZO

De raad besluit conform de voorgestelde regeling..
De PvdA (1 zetel) wordt geacht te hebben tegengestemd.

14.

Vaststellen wijze van dekking
plan van aanpak Eendracht
en verhuizing bibliotheek.

De raad besluit na beraadslaging conform optie I . Na
schorsing volgt hoofdelijke stemming. De raadsleden CDA en
DP stemmen voor optie I (11 stemmen). De raadsleden LR,
D66, OPA, en PvdA stemmen tegen.

15.

Motie CDA: fundamentele
discussie protocollen
Veiligheidsregio

De raad steunt unaniem de motie waarmee het college /
de burgemeester wordt opgedragen een fundamentele
discussie te starten en te voeren binnen de veiligheidsregio
over protocollen en daar waar deze met het oog op
verandering zijn doorgeschoten, zoals het geval bij het
oppervlakte reddingsteam, zo mogelijk bij te doen stellen.
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16.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 11 december 2014

de raad voornoemd,
de griffier,
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de voorzitter,

