Besluitenlijst
Gemeenteraadsvergadering 23 februari 2017
Presentielijst
Raadsleden:

de heer G.A.J. Mulders (DGP)
de heer A.F Herings (DGP)
de heer L.G. van der Linden (DGP)
de heer J. Menkhorst (DGP)
mevrouw S.M.S. De Vito- van den
Bouwhuijsen (VVD)
mevrouw C.A.M. van den Bergh-Visser (VVD)
de heer ing. D.L.A.C. Leseman (VVD)
de heer drs. L.J.G.J.M.I. Tonnaer (PvdA)
de heer drs. N.T.J.M. van Kessel (PvdA)
mevrouw S.J.M. Doorenbos MSc (GroenLinks)
de heer drs. F.M.M. Jongen (CDA)
de heer J.D. Boot (ZZP)

afgemeld :

de heer drs. P. Wijers (DGP)

Voorzitter:

de heer mr. drs. W. Gradisen

Griffier :

de heer mr. L.W.A.M. Berben

Portefeuillehouders:

de heer G.J.M. Wienhoven (GW) (wethouder)
mevrouw drs. C.G.P.M. Peters (KP) (wethouder)
de heer P.D. Baneke (PB) (wethouder)

Gemeentesecretaris:

mevrouw J.M.G. Smits - de Kinkelder

Aanvangstijd: 19.30 uur

Sluitingstijd: 21.28 uur
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Besluitenlijst
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen, met name de mensen
op de publieke tribune waaronder de kandidaat voor de raadscommissies namens
GroenLinks, van harte welkom. Dhr. Wijers (DGP) heeft een bericht van verhindering
gestuurd.

2.

Vragenuur
Er zijn geen vragen ingediend.

3.

Spreekrecht burgers
Er zijn geen aanmeldingen ontvangen.

4.

Vaststelling agenda
Dhr. Leseman (VVD): ik wil graag bij agendapunt 11 (hamerstuk) een stemverklaring
afgeven. De voorzitter houdt hiermee rekening.

5.

Vaststelling besluitenlijst 26 januari 2017
Mevr. De Vito (VVD): graag op pagina 5 (punt 14) toevoegen dat ik heb gevraagd om
de bijeenkomst ook de “nieuwe WSW” oftewel de nieuwe wijze van beschut werken
te betrekken.
Mevr. De Vito (VVD) inzake de vraag naar het inwinnen van een nieuw
stedenbouwkundig advies van het Gelders Genootschap naar aanleiding van het
gewijzigd plan opnemen dat GW heeft medegedeeld dat zowel de
stedenbouwkundige van het Gelders Genootschap als welstand betrokken is geweest
bij de planvorming en dat er derhalve geen separaat stedenbouwkundig advies
behoefde te worden ingewonnen. Overeengekomen wordt om dit toe te voegen.
Ter kennisname adviezenlijsten commissie SL 14 febr. en commissie GB 15
februari 2017
Beide adviezenlijsten worden voor kennisgeving aangenomen.
Als voorkeursfractie wordt de fractie van DGP getrokken.

6.

Controlelijst
Geen opmerkingen

7.

VPR (voorlopige planning raad)
De voorzitter: veel zaken geagendeerd voor het tweede kwartaal. Dhr. Mulders
(DGP) en mevr. Van den Bergh (VVD) : de toekomstvisie ontbreekt. Voorzitter: wordt
toegevoegd voor tweede kwartaal 2017.

8.

Lijst van ingekomen stukken
Dhr. Tonnaer (PvdA): mis raadsmemo Leisure Port. Dhr. Berben: is verzonden na
verzenden raadsstukken en zal op de lijst ingekomen stukken van de volgende
raadscyclus worden opgenomen. Mevr. Doorenbos (GroenLinks) inzake werkbezoek
Statenfractie: vernomen dat antwoord op vragen GroenLinks met 30 dagen is
verdaagd.

9.

Mededelingen
Geen mededelingen.

10.

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
Voorstel om te besluiten:
De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente
Mook en Middelaar 2017 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Mook en
Middelaar 2014.
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Besluitvorming t.a.v. voorliggend besluit:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: besluit is hiermee aangenomen
11.

Aanvulling aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid
Voorstel om te besluiten:
Op grond van artikel 25h van de Mededingingswet een extra activiteit aan te merken
als activiteit van algemeen belang zoals verwoord in het bijgevoegde besluit.
Besluitvorming t.a.v. voorliggend besluit:
Stemverklaring dhr. Leseman (VVD): ‘gelet op de gehanteerde criteria had men
symbolisch om € 1,- kunnen vragen’.
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: besluit is hiermee aangenomen.

12.

Verordening rioolaansluiting
Voorstel om te besluiten:
De Verordening Rioolaansluiting Gemeente Mook en Middelaar 2017 vast te stellen.
Besluitvorming t.a.v. voorliggend besluit:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: besluit is hiermee aangenomen.

13.

Benoeming 2 leden raadscommissies Samenleving/Grondgebied/Begroting &
Rekening
Voorstel om te besluiten:
Te benoemen tot lid, niet zijnde raadslid, van de raadscommissies Samenleving,
Grondgebied en Begroting & Rekening namens de fractie van GroenLinks:
- mevrouw G. van Galen
- de heer M.J.A. Kamp
De voorzitter deelt mede dat er een bericht van verhindering is ontvangen van mevr.
Van Galen. Als leden van het stembureau worden benoemd: dhr. Van der Linden
(DGP), de heer Van Kessel (PvdA) en mevr. van den Bergh (VVD).
Besluitvorming t.a.v. kandidaatstelling mevr. Van Galen:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen blanco: 0
Besluitvorming t.a.v. kandidaatstelling dhr. Kamp:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen blanco: 0
Resultaat: besluit is hiermee aangenomen. De heer Kamp legt hierna de belofte af en
wordt hierna gefeliciteerd met zijn benoeming.

14.

Aanpassing Reglement van Orde
Voorstel om te besluiten:
Vaststellen Reglement van Orde gemeenteraad en raadscommissies gemeente
Mook en Middelaar 2017 onder gelijktijdige intrekking van het Reglement van Orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de
gemeente Mook en Middelaar 2013.
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Tijdens de beraadslagingen wordt met name ingegaan op de mogelijkheden om de
betrokkenheid van de burger bij de politiek te vergroten, o.a. door wijziging van de
huidige structuur van de vergaderingen, verruiming inspraak en organiseren
inloopavond voorafgaande aan de raadsvergadering incl. de rol hierin van de
werkgroep die de wijziging van het Reglement van Orde heeft voorbereid.
Dhr. Leseman (VVD) dient namens de VVD een amendement in en leest dit voor
(voor de volledige inhoud zie bijlage 1):
Het voorgelegde concept-raadsbesluit als volgt te amenderen:
In artikel 59 lid 3 van het Reglement van Orde de tekst 4 x 24 uur te vervangen door
4 werkdagen.
Het woord ‘raadsvergadering’ onder ‘overwegende dat’ wordt na indiening van het
amendement gewijzigd in ‘commissievergadering’.
Dhr. Leseman (VVD) dient namens VVD en CDA een amendement in en leest dit
voor (voor de volledige inhoud zie bijlage 2):
Het voorgelegde concept-raadsbesluit als volgt te amenderen:
Artikel 19 Reglement van Orde is eveneens van toepassing op
commissievergaderingen waarbij geldt dat burgers ook over niet-geagendeerde
onderwerpen, de raad aangaande, het woord kunnen voeren. Hiervoor wordt een
vast agendapunt ’spreekrecht burgers’ opgenomen aan het begin van de
vergadering.
Naar aanleiding van de ingediende amendementen wordt met name ingegaan op
het begrip ‘de raad aangaande’, de duur van de spreektijd en het ontbreken van een
reactie van raadsleden op de inspraak van burgers en het niet langer breed hanteren
van het begrip ‘geagendeerd onderwerp’
Besluitvorming t.a.v. amendement VVD en CDA inzake spreekrecht:
Aantal stemmen voor: 5 (fracties VVD, CDA en ZZP)
Aantal stemmen tegen: 7 (fracties DGP, PvdA en GroenLinks)
Resultaat: amendement VVD-CDA is hiermee verworpen.
Besluitvorming t.a.v. amendement VVD inzake termijn van oproepen:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: amendement VVD is hiermee aangenomen
Besluitvorming t.a.v. geamendeerd voorstel:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: geamendeerd voorstel is hiermee aangenomen.
Er is daarnaast overeengekomen om de bestaande werkgroep opdracht te geven te
onderzoeken op welke wijze de burger meer betrokken kan worden bij raads- en
commissievergaderingen en hierin tevens het spreekrecht te betrekken.
15.

Meerjarenbegroting doelgroepenvervoer
Voorstel om te besluiten:
1. instemmen met de jaarschijven 2016 en 2017 van de meerjarenbegroting 20162020 van de BVO;
2. de ramingen voor 2018 en volgende jaren voor kennisgeving aan te nemen;
3. geen zienswijze in te dienen.
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Dhr. Mulders (DGP) dient namens alle fracties een amendement in
(voor de volledige inhoud zie bijlage 3):
Het voorgelegde concept-raadsbesluit als volgt te amenderen:
Punt 3 te vervangen door:
3. een zienswijze in te dienen conform bijgevoegde concept-brief.
Mevr. Doorenbos (GroenLinks) dient namens alle fracties een motie in (voor de
volledige inhoud zie bijlage 4):
Verzoekt het college:
- vanwege het feit dat de optie duurzaamheid is gelicht door de BVOdoelgroepenvervoer Arnhem-Nijmegen en ook deel uitmaakt van de begroting,
maar in verband met technische uitvoeringsproblemen niet uitvoerbaar lijkt, dit
punt in te brengen bij de bestuursvergadering van de BVO-doelgroepenvervoer
Arnhem-Nijgen, aan te dringen op een oplossing waarbij de afspraak om de optie
duurzaamheid te lichten daadwerkelijk wordt nagekomen en tevens ons als raad
volledig op de hoogte te houden;
- deze motie, wanneer deze wordt aangenomen, te versturen naar de raden van
alle deelnemende gemeenten
De woorden: ‘wethouder Baneke’ en ‘portefeuillehoudersoverleg’ worden na indiening
van de motie vervangen door: college resp. bestuursvergadering.
Tijdens de beraadslagingen wordt met name ingegaan op het feit dat de optie
duurzaamheid in de bestuursvergadering in stemming is gebracht en gehonoreerd
maar technisch niet uitvoerbaar lijkt incl.de financiële gevolgen hiervan waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen de kosten van de bedrijfsvoeringsorganisatie en
de kosten van de in te zetten busjes en het niet uitbetalen van duurzaamheidsdotatie
zolang vervoer niet duurzaam geschiedt.
Toezegging PB: n.a.v. vraag VVD: wij vragen na of de uitvoerder indien de uitvoering
niet duurzaam geschiedt een lagere prijs hanteert
Besluitvorming t.a.v. ingediend amendement:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen:0
Resultaat: amendement is hiermee aangenomen
Besluitvorming t.a.v. geamendeerd voorstel:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: geamendeerd voorstel is hiermee aangenomen
Besluitvorming t.a.v. ingediende motie:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: motie is hiermee aangenomen.
16.

Stimuleringsregeling afkoppelen riool
Voorstel om te besluiten:
1. instemmen met de deelsubsidieverordening Stimuleringsregeling afkoppelen
hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 2017;
2. De deelsubsidieverordening Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater private
terreinen Mook en Middelaar 2017 per 1 maart 2017 in werking laten treden;
3. Instemmen met het beschikbaar stellen van € 15.000,- in 2017 en € 14.339,- in
2018 aan subsidie voor afkoppelprojecten, te dekken uit de kredieten voor
Milieumaatregelen riool;
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4. Het maximale subsidiebedrag bij afkoppelprojecten van 40 m² tot 200 m²
vaststellen op € 10,- per m², waarvan € 5,- voor rekening komt van de gemeente
en € 5,- voor het Waterschap;
5. Bij oppervlakten groter dan 200 m² worden de werkelijke kosten van het
afkoppelen van verhard oppervlak vergoed, tot maximaal € 10,- per m², waarvan
€ 5,- voor rekening komt van de gemeente en € 5,- voor rekening komt van het
waterschap.
Tijdens de beraadslagingen wordt met name ingegaan op het ontbreken van
subsidiemogelijkheid voor groene daken, de mogelijkheden om informatie te
verstrekken aan scholen en eigenaren van gebouwen met veel dakoppervlak en de
hoge kosten indien men de werkzaamheden niet zelf kan uitvoeren.
Toezegging PB: n.a.v. vragen GroenLinks/ZZP/DGP: wij zorgen voor
bekendmakingen van de mogelijkheid van subsidie voor groene daken. Wij wijzen
niet alleen scholen hierop maar ook eigenaren van maatschappelijk vastgoed cq. van
gebouwen met veel dakoppervlak.
Besluitvorming t.a.v. voorliggend besluit:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: besluit is hiermee aangenomen.
Overige
17.

Stand van zaken samenwerking
Mevr. De Vito (vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de agendacommissie
MGR) deelt mede dat op 20 maart as. een bijeenkomst over de ontwikkelingen van
het Werkbedrijf plaatsvindt. Gaat m.n. over het beschut werken. Betreft een plenaire
bijeenkomst . Inloop 19:20 uur en aanvang 20.00 uur. Vooraf kunnen vragen worden
ingediend.

18.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.28 uur.
.

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,
De griffier,
Mr. L.W.A.M. Berben

De voorzitter,
mr. drs. W. Gradisen
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