Openbare Besluitenlijst gemeenteraad Meierijstad
Raadsvergadering 7 november 2019
Aanwezig
Raadsleden:
M.E. van der Aalsvoort (HIER), W.A.A.M. van Asseldonk (Lokaal Meierijstad), M.A.P. Van Bakel (CDA), G.A.M. van Berkel (CDA), A.T.A. van de Crommert
(CDA), M.T.W. van Esch (Hart), A. Evlek (Lokaal Meierijstad), J.T.M.M. van Gerwen (CDA), W.J.M. van Gerwen (Lokaal Meierijstad), L.J. Gevers (Hart),
M.M.M. van der Heijden-Peters (Lokaal Meierijstad), S.J.H.G. van Kessel (CDA), M.I.G. Klotz (HIER), N.M.C. de Laat (VVD), P.C.J. van Limpt (SP), R.C.M.
Merks (SP), S. Oegema (PvdA), B.J.G.M. van den Oetelaar (CDA), Ü. Öğüt (HIER), M.J.M. van Rozendaal (D66), J.C.A. Schwiebbe (CDA), A.L. Smetsers
(HIER), P.W.M. Timmers (Lokaal Meierijstad), P.M.M. Verbraak (HIER), M.P.F.M. Verhagen (CDA), P.A.M. Verkuijlen (Gemeentebelang Meierijstad), P.L.H.
van Voorst (Hart), E.J. de Vries (HIER), W.P.A.M. Wagenaars-van Beers (VVD), A.M. Wouters (SP), T.P.M. van Zutphen (Lijst Blanco), F.J.P.G. van Zutven
(VVD), A. de Zwart (PvdA).
Burgemeester: ir. C.H.C. van Rooij
Griffier: A.F.J Franken

Afwezig
J.P.H Aarts-van de Loo (CDA), L.A.J. van den Tillaart (Lijst Blanco)
Nr.

Raadsvoorstel/ Motie/ Amendement

5.

Vaststelling besluitenlijst 10 oktober
2019
Benoeming burgercommissielid

7.

Samenvatting

Besluit
Unaniem aangenomen

Voorgesteld wordt de heer J. Verbakel te benoemen als
burgercommissielid namens Lijst Blanco

Het burgercommissielid is met
33 stemmen benoemd
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8.

Benoeming lid Rekenkamercommissie
Meierijstad

Voorgesteld wordt mevrouw H.M. Mees te benoemen als lid van de
Rekenkamercommissie

Het lid van de rekenkamer is
benoemd met 30 stemmen.

9.

Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan ‘Buitengebied SintOedenrode, Nijnselseweg 26’

Unaniem aangenomen

10.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom
Schijndel, herziening Pastoor van
Erpstraat 2-8’
Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom
Schijndel, herziening Mgr.
Bekkersstraat ong.’
Vaststelling bestemmingsplan
‘Buitengebied Veghel, herziening
Prinsenkamp 6-8’
Beschikbaarstelling realisatiekrediet
permanente uitbreiding openbare
Jenaplanbasisschool ‘de Ieme’ in
Veghel

Met dit plan worden de distributieactiviteiten van Baby-Dump
geconcentreerd op één bedrijfslocatie. De huidige bedrijfsbebouwing
wordt uitgebreid met een bedrijfshal van circa 6.000 m2 (twee
bouwlagen) en een uitbreiding van de kantoorruimte circa 1.200 m2 (2
bouwlagen).
Dit plan maakt het ontwikkelen van 39 appartementen mogelijk,
verdeeld over drie appartementencomplexen.
Door vaststelling van dit bestemmingsplan is de bouw van een woning
mogelijk (naast Mgr. Bekkersstraat 165).

Unaniem aangenomen

Door vaststelling van dit bestemmingsplan wordt de bestemming
‘Agrarisch’ gewijzigd in ‘Wonen’

Unaniem aangenomen

Door het beschikbaar stellen van een realisatiekrediet van
€ 747.000,00 kan medewerking worden verleend aan de uitbreiding
van de openbare Jenaplanbasisschool ‘de Ieme’ in Veghel.

Aangenomen met 30 stemmen
voor (CDA, HIER, LOKAAL,
VVD, PvdA, SP,LB, D66, GB) en
3 stemmen tegen (Hart)
Unaniem aangenomen

11.

12.
13.

14.
15.

16.

Beschikbaarstelling krediet realisatie
vervangende nieuwbouw Natuurtuin ’t
Bundertje in Veghel
Vaststelling Verordening tot wijziging
van de Algemene Plaatselijke
verordening Meierijstad (5e wijziging)

Door het beschikbaar stellen van een krediet van maximaal
€ 575.000,--(excl. BTW) kan vervangende nieuwbouw bij Natuurtuin ’t
Bundertje in Veghel worden gerealiseerd.
Met deze verordening wordt een groot aantal artikelen in de APV
gewijzigd. De meeste wijzigingen zijn louter technisch-juridisch van
aard. Daarnaast zijn er een aantal inhoudelijke aanpassingen
aangebracht.

Vaststelling visie herstructurering
centrum Veghel

Het uitgangspunt voor de vast te stellen visie betreft een
hoofdstructuur, met als basis de Hoofdstraat van Markt tot Meijerijplein.
In de visie is aangegeven welke keuzes Meierijstad maakt en welke
perspectieven er zijn voor deelgebieden die in de toekomst geen deel
uitmaken van de centrumstructuur.

Unaniem aangenomen

Aangenomen met 32 stemmen
voor ( CDA, HIER met
uitzondering van raadslid Öğüt,
LOKAAL, VVD, PvdA, SP, Hart,
LB, D66, GB) en 1 stem tegen
(raadslid Öğüt van HIER)
Aangenomen met 32 stemmen
voor (CDA, HIER, LOKAAL,
VVD, PvdA, SP, Hart, LB, D66,)
en 1 stem tegen (GB)
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17.

Afgifte verklaring van geen
bedenkingen ontwikkeling Windpark
Veghel Win(t)d

Met de afgifte van een definitieve verklaring van geen bedenkingen
wordt de plaatsing van 4 windmolens mogelijk gemaakt.

Raadslid Van den Crommert
(CDA) heeft zich onthouden
van stemming.
Het voorstel is aangenomen
met 22 stemmen voor (CDA
met uitzondering van raadslid
van den Crommert, HIER, VVD,
PvdA, Hart, D66) en 10
stemmen tegen (LOKAAL, SP,
LB, GB)

18.

Vaststelling begroting 2020

De programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023
bevat de uitwerking van het collegeprogramma Mijlpalen van
Meierijstad

Aangenomen met 30 stemmen
voor (CDA, HIER, LOKAAL, VVD,
PvdA, Hart, LB, D66, GB) en 3
stemmen tegen (SP)
Het amendement van GB over
de verhoging van rioolheffing is
verworpen met 2 stemmen voor
(GB,LB) en 31 stemmen tegen
(CDA, HIER, LOKAAL, VVD, PvdA,
SP, Hart, D66,)
Het amendement van GB over
het onderzoek van een
vrachtwagenparkeerplaats is
verworpen met 8 stemmen voor
(GB, LB, Hart, SP) en 25
stemmen tegen (CDA, HIER,
LOKAAL, VVD, PvdA, D66)
3

19.

Vaststellen Speelvisie Meierijstad

20.

Motie vreemd aan de orde
Gemeentebelang Meierijstad:
belemmeringen mogelijkheden
woningbouw Olland.
Motie vreemd aan de orde Lokaal
Meierijstad woningbouw kleine kernen

21

Motie vreemd aan de orde
Gemeentebelang Meierijstad
Naturalisatieleges

In aansluiting op de Integrale Visie op de Openbare Ruimte (IVOR) zijn
de huidige speelvoorzieningen in Meierijstad geïnventariseerd. In
voorliggende visie is het beleid geharmoniseerd. Er wordt gestreefd
naar een evenwichtige verdeling van de speelvoorzieningen over de
wijken en dorpen en naar meer groene speelvoorzieningen.
De motie van Gemeentebelang Meierijstad heeft tot doel om in overleg
te treden met de eigenaren van geitenhouderijen in Olland om na te
gaan of zij bereid zijn mee te werken aan verkoop met opheffing of
verplaatsing van hun bedrijf. De motie van Lokaal heeft tot doel om
een plan van aanpak te realiseren om te komen tot concrete
woningbouwplannen voor de kleine kernen.

Unaniem aangenomen

Met deze motie wordt beoogd om de rijksoverheid te bewegen de
leges voor naturalisatie te verlagen.

De motie is door hoofdelijke
stemming verworpen met 7
stemmen voor en 26 stemmen
tegen

Beide moties zijn ter
vergadering ingetrokken

Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 december 2019.
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij
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