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Besluitenlijst van de commissie Algemene Zaken d.d. 20 november 2014.
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Afwezig:
de heer B.H.M. Swinkels
1.

lid

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt de afwezigheid van de
heer Swinkels. Deze wordt vervangen door de heer Van Bree.
2.

Vaststelling van de agenda

Op voorstel van de voorzitter wordt agendapunt 9, Wijziging gemeenschappelijke regeling SRE
naar gemeenschappelijke regeling MRE, naar voren gehaald in verband met een presentatie.
De agenda wordt dienovereenkomstig vastgesteld.
3. spreekrecht
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering 14 oktober 2014
Er zijn geen opmerkingen binnen gekomen t.a.v. de besluitenlijst.
De besluitenlijst wordt conform concept vastgesteld.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.
9.

Wijziging gemeenschappelijke regeling SRE naar gemeenschappelijke regeling

MRE

De heer Kroese, directielid van het SRE, geeft aan de hand van een presentatie, een
toelichting op de ontwikkeling van SRE naar MRE.

Hij beantwoordt vervolgens enkele verhelderende vragen van enkele commissieleden.
Mevrouw Slaets stemt in met het voorstel en pleit voor opname van duurzaamheid als
aandachtspunt in de zienswijze. Zij vraag aandacht voor het aspect rust en natuur, zeker in
relatie tot de plannen voor de Noordoost Corridor.
De heer Van Bree stemt in met het voorstel. Hij pleit ervoor om in de zienswijze aandacht te
vragen voor een prominentere plaats van duurzaamheid in het beleid van de MRE. Het hoeft
voor hem geen hoofdthema te zijn maar zou wel graag zien dat alles met de bril van
duurzaamheid wordt bekeken.
De heer Strijbosch geeft aan in te kunnen stemmen met het voorstel zoals dat is voorgelegd. Hij
is net als de heer Van Bree van mening dat duurzaamheid een rode draad dient te zijn in alle
thema’s.
De heer Straatman pleit er juist voor om van duurzaamheid wel een apart thema te maken en
dit conform de vorige zienswijze aan het bestuur van het SRE mede te delen. Tot slot merkt hij
op dat het ook mogelijk is om een raadslid als vertegenwoordiger van de gemeente af te
vaardigen in het Algemeen Bestuur.
De heer Biemans vraagt aandacht voor de kwaliteit van de dorpen.
Burgemeester Ronnes geeft aan dat de voorliggende zienswijze slechts een voorzet is van het
college. De raad bepaalt uiteindelijk zelf wat voor zienswijze hij indient en ook wie hij namens
de raad afvaardigt in het Algemeen Bestuur.
Mevrouw Van der Zanden vraagt of vergaderingen van de regioraad nog steeds worden
voorbereid met enkele leden van de gemeenteraad. Verder vraagt zij om aan de zienswijze toe
te voegen, dat Metropoolregio niet ophoudt bij het stedelijk gebied, zeker niet het gaat om het
openbaar vervoer.
Burgemeester Ronnes geeft aan dat het college bereid is mee te werken aan een vorm van
vooroverleg met een delegatie van de raad. Hij stelt voor dat de secretaris en de griffier samen
een voorstel doen om de tekst van de zienswijze aan te passen.
De commissie adviseert de raad om het voorstel als bespreekstuk in de raad te behandelen.
6. Voorstel tot vaststelling van de 2e tussenrapportage van de begroting 2014
Enkele technische vragen worden door wethouder Meulensteen beantwoord.
Hij zegt toe dat de vraag over de werkelijke kosten van de passantenhaven, naar aanleiding van
het overzicht financiële ontwikkelingen van diverse saldi (blz. 5 van Bijlage I), door te geven
aan wethouder Briels met het verzoek om hierop schriftelijk te antwoorden.
Burgemeester Ronnes geeft naar aanleiding van een daartoe gestelde vraag aan dat het college
in januari of februari 2015 een presentatie zal geven over de stand van zaken ten aanzien van
Dimpact.
De commissie stemt in het met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk
te behandelen.
7. Voorstel tot vaststelling van de verordening reclamebelasting Laarbeek 2015
De heer Strijbosch prijst het initiatief en hoopt op goede resultaten. Hij vraagt hoe lang de pilot
duurt en of de pilot een vervolg krijgt in andere kernen.
Mevrouw Slaets staat eveneens achter het initiatief en vraagt of er nog meer van de gemeente
wordt verwacht.
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De heer Van Bree is blij met het voorstel hoewel het niet strookt met het streven naar
deregulering. Hij vraagt of de regeling ook vrijstellingsmogelijkheden kent voor als men niet kan
betalen. Ook informeert hij of het centrummanagement nog andere sociale initiatieven heeft.
De heer Straatman vraagt wat de reactie was van de tegenstanders. Verder wil hij weten
waarom de andere ondernemersverenigingen niet op de hoogte zijn gesteld van dit initiatief en
waarom de WOZ-waarde als maatstaf wordt genomen.
Burgemeester Ronnes geeft aan dat het hier gaat om een initiatief van de ondernemers zelf. Dat
is ook de reden waarom de andere ondernemersverenigingen niet zijn benaderd. De
ondernemers kunnen elkaar geen verplichtingen opleggen. Vandaar het verzoek om een
belasting in te voeren. Als de pilot goed verloopt, zullen ook de andere
ondernemersverenigingen worden benaderd. Hij meldt dat er twee tegenstanders zich gemeld
hebben. Voor de gemeente brengt de pilot geen extra kosten met zich mee. De ondernemers
zelf hebben de WOZ-waarde als maatstaf voorgesteld. Een andere maatstaf is niet besproken.
De commissie stemt in het met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk
te behandelen.
8. Voorstel tot vaststelling belastingverordeningen 2015 (wordt nagezonden)
Enkele technische vragen worden door wethouder Meulensteen beantwoord.
De commissie stemt in het met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk
te behandelen.
10. Rondvraag
De heer Straatman wil graag weten welke actie wordt ondernomen met betrekking tot de
ambities in het collegeakkoord om zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie te laten
behalen en de wens tot versterking van het netwerk rond de jeugd.
De voorzitter geeft aan dat dit vragen zijn op het gebied van het sociaal domein en dat de
vragen doorverwezen zullen worden naar de verantwoordelijke portefeuillehouder.
Mevrouw Van der Zanden vraagt of het klopt dat de gemeentelijke gronden met ingang van 1
januari 2015 bij inschrijving verpacht zullen worden, en zo ja waarom daarvoor gekozen is.
Zij vraagt in dat verband aandacht voor de boeren die hun gronden ter beschikking hebben
gesteld ten behoeve van de organisatie van Wish. Zij mogen hiervan niet de dupe worden.
Wethouder Meulensteen geeft aan dat het college nog geen besluit heeft genomen over de
vraag of dat de gronden bij inschrijving verpacht gaan worden. Met de organisatie van Wish is
het college in overleg en zal zij dit aspect meenemen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 januari 2015.
De griffier,

De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

T.J.M. Biemans
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