Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van
12 december 2017 aanvang 19.30 uur te Heythuysen
Aanwezig:
De voorzitter
De griffier
De griffiesecretaresse

: de heer A.H.M. Verhoeven MPM
: de heer drs. W.A.L.M. Cornelissen
: mevrouw K.M.A. Verhoeven-Vyncke

Aanwezig de raadsleden:
● ir. J.H.H. Coolen, drs. P.M. Houben, L.J.E. Linssen, H.T.G. Sleven,
M.S.M.A. Teluij, E.C.M. van Tilburg en ing. A.G.H. van Vlodrop-van Kempen
(allen fractie Samen Verder);
● T.F.J.P. Brouwer BBA, J. Custers BSc, H.J.H. Hermans, G.A.M.C. Teeuwen en
dr. ir. M.C.H. Wagemans (allen fractie Ronduit Open);
● mr. N.J.A.G. Alofs, ing. M.A.J. Bongers, P.H.L. van Melick, C.M.C. Reijnders-Seerden en
M.J.M. Schreurs AA (allen fractie CDA);
● K.G.P. Beurskens MSc MA en dr. L.J. Schouten (beiden fractie D66);
● R.J. Flinsenberg en mr. A.G.J. Kierkels (beiden fractie Leudal Sociaal);
● mr. R.G.M. Thomassen (fractie VVD);
● drs. J.F.M. van der Stappen (fractie Progressief Akkoord Leudal).
Mede aanwezig:
wethouder mr. A.J.M. Walraven (Samen Verder), wethouder P.H.G. Verlinden (Samen Verder),
wethouder mr. S.B.J. Backus (Ronduit Open) en wethouder R.A.M. Verheul (Ronduit Open).
Afwezig:
drs. M. Graef en ing. H. Wijers-van der Linden (beiden fractie Samen Verder).
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.34 uur met het uitspreken van het
openingswoord en heet iedereen welkom. Hij meldt dat de heer Graef en mevrouw
Wijers-van der Linden zijn verhinderd.

2.

Vaststellen agenda
Het agenderingsverzoek van raadslid Brouwer (fractie Ronduit Open) om zijn
initiatiefraadsvoorstel van 25 november 2017 over de kademuur in Neer in de
raadsagenda op te nemen wordt met 10 stemmen voor (Ronduit Open en CDA) en 13
stemmen tegen (Samen Verder, D66, Leudal Sociaal, VVD en Progressief Akkoord
Leudal) verworpen.
Het verzoek van raadslid Van der Stappen (Progressief Akkoord Leudal) om het door het
presidium voorgestelde voorlopige agendapunt ‘Beslissen over burgerinitiatief Park
Leudal-Oost in Neer’ niet in de raadsagenda op te nemen maar pas in een volgende,
wordt met 1 stem voor (Progressief Akkoord Leudal) en 22 stemmen tegen (Samen
Verder, Ronduit Open, CDA, D66, Leudal Sociaal en VVD) verworpen.
De raad stelt de agenda vast conform de door het presidium op 4 december 2017
vastgestelde voorlopige raadsagenda.

3.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 7 en 14/21 november 2017
De raad stelt deze besluitenlijsten ongewijzigd vast.
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4.

Beslissen over burgerinitiatief Park Leudal-Oost in Neer
Leudal Sociaal heeft met de fracties CDA en Progressief Akkoord Leudal een
amendement ingediend (bijlage 1) en dit amendement wordt door deze fracties
toegelicht.
Samen Verder en Ronduit Open hebben een amendement ingediend (bijlage 2).
Dit amendement dient als springplank voor een volgend traject. Het is van belang dat er
wederzijds vertrouwen is en dat er een eerlijke behandeling naar de initiatiefnemers
plaatsvindt.
D66 stelt dat als er andere investeringen nodig blijken te zijn, dat deze ook moeten
worden opgenomen in het besluit. Die staan er nu niet.
De fractie kiest voor vernieuwing en verandering. Het kan zo zijn dat voorzieningen
worden afgestoten om iets nieuws te realiseren. Dat mag worden beloond.
De VVD heeft een amendement ingediend (bijlage 3) en geeft een toelichting.
De fractie zegt dat niets doen in ieder geval geen optie is. De fractie wil weten of de
Essentgelden kunnen worden ingezet.
Portefeuillehouder Backus geeft een toelichting op de gang van zaken.
Vraag is of een dergelijke voorziening noodzakelijk is en er heeft onderzoek
plaatsgevonden. De gemeente kent diverse sporthallen en gymzalen. In de gemeente is,
bleek uit dit onderzoek, geen noodzaak voor een nieuwe sporthal. Gekeken is ook naar
de effecten op de andere accommodaties en naar het financiële plaatje.
Het plan dat nu voorligt, draagt niet bij aan de bezuinigingsopgave voor het
accommodatiebeleid. In de exploitatie zitten grote risico’s en vooral risico’s voor de
gemeente.
Leudal Sociaal vindt het jammer dat de portefeuillehouder het vooral over de financiële
aspecten heeft. Het plan levert ook wat op. Het maatschappelijke effect is vele malen
groter dan nu wordt gezegd.
Progressief Akkoord Leudal zegt dat het goedkoopste en beste initiatief in variant
‘scenario 2 plus’ voorligt. Het halen van bezuinigingen is geen doelstelling meer. Het
plan hoeft niet bij te dragen aan de te behalen bezuinigingsopgave.
Het CDA sluit zich aan bij de woorden van Leudal Sociaal. De financiële en technische
onderbouwing ontbreekt op dit moment. De fracties geven hier geen informatie over.
Het gaat om de renovatie van een bestaande hal. Er komt geen nieuwe sporthal bij.
Ronduit Open stelt dat de financiën onduidelijk zijn en blijven. Een particulier initiatief
betekent niet automatisch dat de gemeente de beurs zal trekken om dit realiseren.
De financiële gevolgen moeten duidelijk zijn.
Samen Verder zegt dat de financiële risico’s moeten worden ingedekt. Het besluit wordt
nu niet uitgebreid. Als het niet naar wens verloopt, is de gemeente ook nog veel geld
kwijt. Om die reden is gekozen voor deze constructie. Het college heeft een richtbedrag
voor de renovatie genoemd en een bedrag voor planvorming.
Progressief Akkoord Leudal verzoekt om een schorsing om te kunnen overleggen met de
initiatiefnemers over het mogelijk niet doorgaan van de bouw van een nieuwe sporthal.
Portefeuillehouder Backus zegt dat hij geen splitsing in het voorstel wil. Er zijn afspraken
met de initiatiefnemers gemaakt. Besluitvorming vanuit het verleden voor de herindeling
maakt deel uit van de besluitvorming voor het toekomstige accommodatiebeleid. Als het
plan op het nog op te stellen beleid moet gaan wachten, duurt het zeker lang.
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De voorzitter schorst de vergadering van 21.33 uur tot 22.00 uur.
Progressief Akkoord Leudal is benieuwd wat er nu gaat gebeuren en wat het standpunt
van de coalitie is.
Samen Verder zegt dat de standpunten niet zijn gewijzigd en dat er met de
initiatiefnemers overleg heeft plaatsgevonden.
Het amendement 4.1 van de fracties CDA + Leudal Sociaal + Progressief Akkoord Leudal
wordt met 11 stemmen voor (CDA, D66, Leudal Sociaal, VVD en Progressief Akkoord
Leudal) en 12 stemmen tegen (Samen Verder en Ronduit Open) verworpen.
Voor de stemming over het amendement 4.2 van Samen Verder en Ronduit Open
worden stemverklaringen afgelegd.
Het CDA legt een stemverklaring af. Zij is tegen het amendement. Het is geen goede
oplossing en het is geen goede investering.
D66 legt een stemverklaring af. Het voorstel is niet optimaal te noemen, maar de fractie
wil wel dat er gestart wordt met het initiatief en ziet zich door dit amendement daartoe
genoodzaakt.
Progressief Akkoord Leudal is tegen het amendement en vindt dat er veel te star wordt
omgegaan met de vermelding dat er geen nieuwe sporthal komt.
Leudal Sociaal is tegen dit amendement en wel om dezelfde redenen als Progressief
Akkoord Leudal.
De VVD is tegen omdat dit precies het tegenovergestelde is van wat de andere partijen
en de initiatiefnemers willen.
Het amendement 4.2 van de fracties Samen Verder + Ronduit Open wordt met 14
stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open en D66) en 9 stemmen tegen (CDA, Leudal
Sociaal, VVD en Progressief Akkoord Leudal) aangenomen.
Het amendement 4.3 van de fractie D66 werd met 5 stemmen voor (D66, Leudal
Sociaal, VVD) en 18 stemmen tegen (Samen Verder , Ronduit Open, CDA, Progressief
Akkoord Leudal) verworpen.
Het amendement 4.4 van de fractie VVD wordt met 11 stemmen voor (CDA, D66, Leudal
Sociaal, VVD en Progressief Akkoord Leudal) en 12 stemmen tegen (Samen Verder en
Ronduit Open) verworpen.
De raad besluit met 14 stemmen voor (Samen Verder, Ronduit Open en D66) en 9
stemmen tegen (CDA, Leudal Sociaal, VVD en Progressief Akkoord Leudal) conform het geamendeerde - raadsvoorstel.
De voorzitter schorst de vergadering van 22.14 uur tot 22.20 uur.
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5.

Vaststellen Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018 +
Vaststellen Verordening afvalstoffenheffing 2018 (incl. tarieventabel) +
Vaststellen Legesverordening 2018 (incl. tarieventabel) +
Vaststellen Verordening rioolheffing 2018 +
Vaststellen Verordening toeristenbelasting 2018
De VVD legt een stemverklaring af. Zij wenst te worden geacht tegen het vaststellen
van de verordening onroerendezaakbelastingen 2018 te hebben gestemd.
De raad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

6.

Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Westrom + Verlenen toestemming aan
college aangaan Gemeenschappelijke Regeling Westrom
Dit agendapunt is vanwege een gebrek aan vergadertijd niet aan de orde geweest.
Het zal in principe worden besproken in de op 19 december 2017 voort te zetten
raadsvergadering.

7.

Toepassing geven aan coördinatieregeling voor realisering Aldi supermarkt,
Napoleonsweg 116 in Neer
De raad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

8.

Vaststellen bestemmingsplan 'Kelperweg 26 Kelpen-Oler'
De raad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

9.

Vaststellen Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022
Progressief Akkoord Leudal legt een stemverklaring af. De fractie stemt niet in met het
wijzigen van de afschrijvingstermijnen van de masten van 40 naar 20 jaar. Voor het
overige gaat zij akkoord.
De raad besluit, zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

10.

Vaststellen Verordening jeugdhulp gemeente Leudal 2018
Dit agendapunt is vanwege een gebrek aan vergadertijd niet aan de orde geweest.
Het zal in principe worden besproken in de op 19 december 2017 voort te zetten
raadsvergadering.

11.

Vaststellen addendum bij beleidsplannen Jeugdhulp en Wmo-begeleiding ter
vaststelling notitie ‘Verwerven in de transformatie van het sociale domein’
De raad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

12.

Vaststellen ‘Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Leudal’
De raad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

13.

Vaststellen ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Leudal 2018’
Dit agendapunt is vanwege een gebrek aan vergadertijd niet aan de orde geweest.
Het zal in principe worden besproken in de op 19 december 2017 voort te zetten
raadsvergadering.

15.

Vaststellen notitie ‘Armoede- en minimabeleid 2018 – 2023’
Dit agendapunt is vanwege een gebrek aan vergadertijd niet aan de orde geweest.
Het zal in principe worden besproken in de op 19 december 2017 voort te zetten
raadsvergadering.

16.

Vaststellen zienswijze indienen verzoek tot incidentele aanvullende uitkering
ex Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
De raad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.
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17.

Toekennen bijdrage huisvestingskosten aan schoolbestuur Aloysius i.v.m.
gebouwaanpassingen De Widdonck te Heibloem + vormen specifieke
dekkingsreserve
De raad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

18.

Vaststellen zienswijze over verhoging gemeentelijke bijdrage i.v.m. hogere
personeelskosten Veiligheidsregio Limburg-Noord
De raad besluit, zonder beraadslaging en zonder stemming, conform het raadsvoorstel.

19.

Bespreken afhandelingsvoorstellen ingekomen stukken
De raad besluit op voorstel van raadslid:
Bongers om de stukken met de nummers 20 + 41 te bespreken in een
vergadering van de commissie fysiek (23-01-2018);
Van Tilburg om het stuk met het nummer 33 te bespreken in een vergadering
van de commissie fysiek (23-01-2018);
Kierkels om het stuk met het nummer 32 te bespreken in een vergadering van
de commissie fysiek (23-01-2018).
De raad besluit voor het overige conform de afhandelingsvoorstellen van de griffier.

20.

Mededelingen
Burgemeester Verhoeven maakt een ieder er op attent dat op 3 januari 2018, aanvang
19.00 uur, in De Bombardon in Heythuysen de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het
gemeentebestuur plaatsvindt.

21.

Schorsing
De voorzitter schorst om 22.24 uur de vergadering. Ze zal op 19 december 2017,
aanvang 19.30 uur, in de raadzaal worden voortgezet om de resterende agendapunten
6, 10, 13, 15 en 21 te bespreken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal d.d.
6 februari 2018.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL,
De griffier,
De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen.

A.H.M. Verhoeven MPM.
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Amendement 4.1
Bijlage 1
De Raad van Leudal in zijn vergadering bijeen op 12 december 2017;
Overwegende dat:
Het college voorstelt niet langer door te gaan met het burgerinitiatief Park Leudal-Oost;
De gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van juni jl. aanvullende vragen en eisen heeft
gesteld;
De initiatiefnemers voldaan hebben aan eerder opgelegde voorwaarden en na juni jl. serieus aan
de slag zijn gegaan met de aanvullende vragen en daarop “scenario 2 plus” als tussenvariant
hebben uitgewerkt;
Dat in deze variant investeringen en subsidie in het zwembad, de tennisvereniging alsook de
exploitatie van sportzaal “de Kwiebus” van de gemeentelijke begroting verdwijnen waardoor
voldaan wordt aan het adagium “meer voor minder”;
Dat 37 verenigingen/instellingen en bedrijven zich door middel van een
samenwerkingsovereenkomst gecommitteerd hebben aan Park Leudal-Oost;
Dat de Open Club gedachte nu al zijn vruchten afwerpt en meer is dan alleen de fysieke structuur;
Dat de effecten van Park Leudal-Oost groter zijn dan enkel de financiële en dat ook op het gebied
van zorg en welzijn aanzienlijke winsten behaald kunnen worden;
Dat de rekenkamer stelt dat zonder een sporthal er in feite geen businesscase is en dat het
burgerinitiatief Park Leudal-Oost rendabel en gunstig geëxploiteerd kan worden;
Dat het initiatief om te komen tot een veilige wieleromgeving alsnog in dit initiatief kan worden
opgenomen;
Dat de initiatiefnemers niet verantwoordelijk zijn, maar de gemeenteraad, om Park Leudal-Oost in
te passen in het aanbod van accommodaties in het oostelijk deel van onze gemeente;
Dat de ontwikkeling van Park Leudal-Oost als vliegwiel kan dienen om het accommodatiebeleid in
Leudal vorm te geven.
Besluit:
Wel door te gaan met het burgerinitiatief Park Leudal-Oost en wel volgens “scenario 2 plus”;
Het in ‘’scenario 2 plus” genoemde bedrag als maximum te accorderen en het college opdracht te
geven samen met Park Leudal Oost en de opmerkingen/aanbevelingen van Rekenkamer
meenemend te zoeken naar een zo doelmatig mogelijke mix van investeringsmiddelen;
Fractie CDA,
Fractie Leudal Sociaal,
Fractie Progressief Akkoord
Leudal,
P. van Melick, fractievoorzitter. A. Kierkels, fractievoorzitter. J. van der Stappen, fractievoorzitter.
Naschrift:
Van: Joost van der Stappen
Verzonden: vrijdag 8 december 2017 10:48
Aan: Raadsleden; Raadsgriffie; College
Onderwerp: Amendement Park Leudal Oost
Beste allemaal,
Progressief Akkoord Leudal heeft met Leudal Sociaal een amendement ingediend voor de komende vergadering.
Daarin wordt gesproken over een maximum investeringsbedrag voor de variant 2plus.
Om onduidelijkheden te voorkomen geef ik aan dat het maximum bedrag is: €3.555,204 (plus eigen
werkzaamheden ad. €551.400); Dat bedrag is het absolute maximum voor Progressief Akkoord Leudal.
Met vriendelijke groeten,
Joost van der Stappen
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Amendement 4.2
Bijlage 2
De Gemeenteraad van Leudal in vergadering bijeen d.d. van 12 december 2017
Overwegende dat:
Het college wil besluiten niet langer door te gaan met het burgerinitiatief park Leudal-Oost gelet op
de in haar ogen niet geringe financiële risico’s,
De gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van juni jl. aanvullende vragen en eisen heeft
gesteld,
De initiatiefnemers serieus aan de slag zijn gegaan met deze suggesties en “scenario 2 plus” als
alternatieve variant hebben uitgewerkt,
Dat 37 verenigingen/instellingen en bedrijven zich door middel van een
samenwerkingsovereenkomst gecommitteerd hebben aan park Leudal-Oost.
Dat de Open Club gedachte nu al zijn vruchten afwerpt en meer is dan alleen de fysieke structuur,
Dat de effecten van Park Leudal-Oost groter zijn dan enkel de financiële en dat op het gebied van
zorg en welzijn winsten behaald kunnen worden,
Dat het initiatief om te komen tot een veilige wieleromgeving kan landen in Neer en vanuit dat
toekomstperspectief de nu voorgestelde investering als springplank kan dienen voor de
doorontwikkeling van het Park Leudal-Oost initiatief.
Dat de ontwikkeling van Park Leudal-Oost als vliegwiel kan dienen en wij vertrouwen hebben in de
drive en bezieling van initiatiefnemers.
Besluit:
- Wel door te gaan met het burgerinitiatief Park Leudal-Oost volgens scenario 2 plus met
uitzondering van de volwaardige nieuwe sporthal.
- Hiervoor als richtbedrag € 1.500.000 beschikbaar te stellen, met als onderbouwing € 1.000.000
voor investeringen zoals genoemd in de open club gedachte en € 500.000 voor de renovatie van de
huidige spantenhal.
- Een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de planvorming inclusief
exploitatieplan.
- Draagt daarbij ook het college op hun medewerking te verlenen aan de realisatie van de
wielerbaan op de locatie Park Leudal Oost.
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie Samen Verder,
Pieke Houben

Fractie Ronduit Open,
Jordi Custers
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Amendement 4.3
Bijlage 3

Amendement bij agendapunt 4: Beslissen over burgerinitiatief Park Leudal-Oost
in Neer
De raad van de gemeente Leudal, in vergadering bijeen op 12 december 2017,
Overwegende dat:
in Leudal het aanbod aan voorzieningen hoger is dan de behoefte;
door krimp en vergrijzing de behoefte verder zal afnemen;
Leudal een heel aantal verouderde accommodaties heeft die op korte termijn opgeknapt moeten
worden;
Leudal hiervoor weinig financiële middelen heeft gereserveerd;
hierdoor ook weinig ruimte is om kwalitatief goede accommodaties te verkopen, vanwege het
afschrijven op de boekwaarde;
burgerinitiatieven passen binnen de gewenste participatie en mogelijk oplossingen kunnen bieden
voor het accommodatiebeleid;
een toevoeging aan het voorzieningenaanbod tot gevolg heeft dat andere voorzieningen moeten
worden afgestoten;
het de politiek te verwijten is dat men niet vanaf het begin duidelijk op dit punt gestuurd heeft.
Constaterende dat:
het accommodatiebeleid op slot zit;
daarom innovatieve manieren nodig zijn om zowel tot kwalitatief goede accommodaties als
verenigingen te komen;
Park Leudal-Oost voor verbindingen tussen sport, onderwijs en zorg wil komen
door de realisatie van Park Leudal-Oost de exploitatie van de huidige accommodaties en verenigingen
verbeterd;
het Mulier instituut aangeeft dat Leudal in 2030 naar verwachting een overschot van 22 tennisbanen
heeft;
het Mulier instituut aangeeft dat Leudal geen ideale spreiding van sporthallen heeft;
het Mulier instituut aangeeft dat Leudal een overschot heeft van 2 sportzalen;
Park Leudal-Oost het accommodatiebeleid van Leudal in beweging moet zetten.
Besluit:
om van start te gaan met de variant 2 plus op voorwaarde dat:
1) het aantal tennisvelden in Neer en omgeving voor 2022 is verminderd
2) het aantal sportzalen in Neer en omgeving voor 2022 is verminderd
3) er geen incidentele subsidies worden verstrekt voor het zwembad ‘t Ligteveld
4) gezocht wordt naar mogelijkheden om de Haammaeker en Park Leudal-Oost met elkaar te
verbinden
En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie D66 Leudal
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Amendement 4.4

Bijlage 4
Amendement Park Leudal Oost
De Raad van Leudal, bijeen in vergadering op 12 december 2017,
Overwegende :
dat het burgerinitiatief Park Leudal Oost voorziet in een multifunctioneel complex waar sport, zorg
en welzijn samengaan,
dat het plan inmiddels door de initiatiefnemers is aangepast en daarmee
realistisch is geworden;
dat aan het plan een proces van jaren is vooraf gegaan, waarbij bestuurders en raadsleden met
regelmaat mede aan tafel zaten;
dat de gemeente Leudal al jaren geleden het voornemen heeft uitgesproken om een
accommodatiebeleid op te zetten, hetgeen tot op heden geen resultaat heeft opgeleverd;
dat het niet reëel is om Park Leudal Oost te toetsen aan nog op te zetten gemeentelijk
accommodatiebeleid, niet in financiёle zin noch anderszins, mede omdat er door realisering van het
Park andere niet in geld te waarderen voordelen worden behaald;
dat inmiddels 37 verenigingen hun commitment aan het plan hebben gegeven en daarmee
draagvlak aanwezig is;
dat dit maatschappelijk draagvlak een belangrijke bijdrage levert aan het woonklimaat in Neer en
Leudal Oost;
dat het reëel is dat een koppeling wordt gelegd tussen het toekomstig subsidiebeleid en het
gebruik van het Park door verenigingen i.d.z. dat aan subsidieverlening de voorwaarde wordt
verbonden dat gebruik gemaakt wordt van het Park;
dat zich ter plaatse de mogelijkheid voordoet om een wielerbaan te realiseren en dat de Provincie
Limburg bereid lijkt te zijn de aanleg van de wielerbaan mede te financieren:
Besluit om in te stemmen met uitwerking van Park Leudal Oost conform variant 2+, in aanmerking
nemende dat:
het park zodanig wordt ingericht dat mede de wielerbaan gerealiseerd kan worden;
bovengenoemde koppeling tussen subsidieverlening en gebruik van Park Leudal Oost wordt
gelegd.
Fractie VVD,
mr. R.G.M. Thomassen.

9
Raad 12 december 2017 / besluitenlijst

