Besluitenlijst openbare vergadering
Commissie fysiek
23 januari 2018
Aanwezig:
- de voorzitter: J. Custers (RO);
- de leden: E. van Tilburg (i.p.v. P. Alers), H. Sleven (i.p.v. J. Coolen) en L. van de Paal (vanaf
19.38 uur; agendapunt 5; allen SV), B. Grabert en M. Wagemans (beiden RO), M. Bongers en
H. Korten (beiden CDA), L. Schouten (i.p.v. R. Martens; D66), A. Kierkels (LS), P. Ramaekers
(VVD) en M. Munnecom (t/m 22.52 uur; t/m agendapunt 8; vanaf daar waargenomen door
raadslid J. van der Stappen; PAL);
- de griffier: W. Cornelissen.
Mede deelnemend aan de beraadslagingen (ex art. 16 Verordening op de commissies):
- P. Verlinden en S. Backus, collegeleden;
- J. Reker, omgevingsmanager Waterschap Limburg + D. Timmer, projectdirecteur
hoogwaterbeschermingsprogramma Waterschap Limburg, (agendapunt 5);
- E. Puts, senior medewerker buitengebied (agendapunten 6 + 7.2), H. van Roij, senior
beleidsmedewerker milieu (agendapunt 8) en P. Francot, projectleider (agendapunt 10).
Publiek mede aanwezig:
- P. Houben, J. van der Stappen (zie ook bij ‘aanwezig’), M. Teluij en H. Wijers (raadsleden);
- T. Drissen (extern adviseur gemeente), L. Goertz (beleidsmedewerker ruimtelijke
ontwikkeling) en H. Kanders (senior medewerker kernen en bedrijfsterreinen);
- 34 overige publieke belangstellenden.

Nr.

Betreft

4

Spreekrecht voor niet-commissieleden
Vijf personen maken van het spreekrecht gebruik namelijk:
4. de heer P. Aben, namens Wildbeheereenheid De Waterbloem n.a.v. agendapunt 7.3 ‘Voor
bespreken motie vreemd aan de orde van de dag vermindering aanrijdingen grootwild’. Hij
leest een document voor. Dat document is terug te vinden op de gemeentelijke webstek en
in iBabs bij de agendapunten 4 en 7.3.
Hij blijkt mede te spreken namens de voor het spreekrecht voor agendapunt 7.3
aangemelde heer B. Theelen van Wildbeheereenheid Land van Horne.
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Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 6 februari 2018
7.3 Bespreken motie vreemd aan de orde van de dag vermindering aanrijdingen
grootwild
Zie ook agendapunt 4.
Op een vraag van waarnemend commissielid L. Schouten zegt inspreker P. Aben toe om het bij
de wildbeheereenheden beschikbare cijfermateriaal over aantallen en locaties van ongevallen
met grootwild te zullen aanleveren aan de griffier ter doorgeleiding naar de commissie- en
raadsleden.

Besluitenlijst, status: concept, versie 2 van 24jan18. De vaststelling komt aan de orde in de commissievergadering fysiek van 27feb18.
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De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om de motie in de raadsvergadering van
6feb18 te bespreken.

Besluitenlijst, status: concept, versie 2 van 24jan18. De vaststelling komt aan de orde in de commissievergadering fysiek van 27feb18.

