Besluitenlijst

Gemeente Mook en Middelaar

Gemeenteraadsvergadering 14 december 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. Men khorst (DGP)
dhr. drs. P. Wijers DGP)
mevrouw S.J.M. Doorenbos MSc (GroenLinks)
mevrouw C.A.M. van den Bergh-Visser (WD)
de heer ing. D.L.A.C. Leseman (WD)
de heer drs. L.J.G.J.M.I. Tonnaer (PvdA)
de heer drs. N.T.J.M. van Kessel (PvdA)
de heer drs. F.M.M. Jongen (CDA)
de heer J.D. Boot (ZZP)

afgemeld:

mevrouw S.M.S. De Vito- van den
Bouwhuijsen (VVD)

Voorzitter:

de heer mr. drs. W. Gradisen

Griffier (wnd.):

de heer A.W. Peters-Sengers

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: 19.35 uur

Sluitingstijd: 21.05 uur

1

Besluitenlijst
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Met
name de cursisten van de herhalingscursus Politiek Actief, die hun oorkonde
inmiddels hebben ontvangen.

2.

Vragenuur
De heer Tonnaer (PvdA):
Betrokken burgers geven door wanneer er straatverlichting kapot is.
Meestal komt er een mailtje terug van Nobralux, 't bedrijf dat de storingen verhelpt
voor de gemeente. Het bedrijf meldt dan de storing spoedig te zullen verhelpen. En
dat gebeurt dan ook.
Maar op 'n melding van vorig weekend over 2 defecte straatlampen aan de
Maaskade en op de Maasdijk kwam op maandag 4 december het volgende antwoord:
"Geachte heer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw melding. De verlichting langs het fietspad wordt vaak vernield
door vandalen. Er is door de gemeente besloten om hier geen reparaties meer uit te
voeren. Komend jaar zal de dijk met bijbehorende verlichting worden aangepakt.
Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bep van Veghel"
Klopt het dat het niet meer repareren gemeentelijk beleid is? Op welke termijn wordt
de verlichting wel hersteld? Juist nu in de wintermaanden is deze verlichting van
belang. Speelt hier niet de kwestie van aansprakelijkheid van de gemeente bij
eventuele ongevallen?
PB: Het gaat bij deze verlichting om de lage paaltjes langs de Maaskade. Dit betreft
geen officiële verlichting, maar oriëntatieverlichting. Deze armaturen worden niet
meer gemaakt, dus zijn niet meer verkrijgbaar. Gelukkig hebben we 3 jaar geleden
een restpartij op de kop kunnen tikken bij de gemeente Groesbeek, in ruil overigens
voor een appeltaart. I.v.m. het vertrek van de indertijd betrokken ambtenaar was even
onduidelijk dat wij die armaturen nog hadden liggen. Nobralux was hiervan ook niet
op de hoogte. Ze liggen echter bij de Buitendienst. Die gaat ze testen en plaatst
z.s.m. enkele werkende exemplaren ter vervanging.
De heer Tonnaer (PvdA):
Als de lopende aanbesteding Fietsbrug succesvol is zal het fietspad 'Veldweg' uiterlijk
1 december 2018 in gebruik zijn.
Als dit niet realiseerbaar is vragen we het college om bij wederom mislukken van de
lopende aanbesteding de opdracht voor de aanleg fietspad tunnelNeldweg uit de
aanbesteding te halen en dan alsnog voor 1 december 2018 fietspad tunnel/Veldweg
aan te laten leggen. Is het college hiertoe bereid?
PB: De aanbesteding van de Bovensteweg is inmiddels zover gevorderd dat de
aanbiedingen binnen zijn en naar alle waarschijnlijkheid het werk kan worden
gegund. Bij de nu voorliggende vraag spelen dezelfde argumenten als de lopende
discussie (autonome aanleg door gemeente). De gemeente is verantwoordelijk voor
de totale aanleg (Veldweg-Lindenlaan), met alle (meer)kosten en toekomstige risico's
van deels opnieuw aanleggen. Bij een mislukte aanbesteding, kan na overleg en met
instemming van de projectpartners worden overgegaan tot aanleg van het fietspad
door de gemeente. Gelet op de onzekerheid of de brug er dan nog ooit komt, is de
afstemming met de hoofdroute van het snelfietspad ondergeschikt geraakt en zo ook
de risico's daarbij. In mijn optiek moeten we dan dus het fietspad zelf aanleggen,
maar dit is dan aan het nieuwe college en de nieuwe raad.
De heer Tonnaer (PvdA) verzoekt deze toezegging dan ook aan hen over te dragen.
Toezegging PB: Dit zal ik doen.
WG tekent daarbij aan dat de nieuwe raad daarbij een eigen afweging kan maken.

3.

Spreekrecht burgers
Hiervoor heeft zich niemand gemeld.
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4.

5.

Vaststelling agenda d.d. 14 december 2017
Als voorkeursfractie wordt de fractie van GroenLinks getrokken.
De voorzitter meldt dat er enkele stukken zijn nagezonden. Het gaat om een advies
van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) m.b.t. het Beleidsplan Sociaal Domein en
een erratalijst met 2 nieuwe concept raadsbesluiten i.v.m. agendapunt 19
(aanpassing belastingverordening). In verband met het advies van de ASD vragen de
heer Tonnaer (PvdA) en mevr. Van den Bergh (WD) om agendapunt 13 als
bespreekstuk aan te merken.
Daarnaast ontbreekt het agendapunt Stand van zaken samenwerking. Dit zal worden
geagendeerd als agendapunt 19c. De raad gaat voor het overige akkoord met de
voorgestelde agenda.

Vaststelling besluitenlijst raad 9 november 2017
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Ter kennisname de adviezenlijsten van:
-de commissie Samenleving van 28 november 2017
-de gecombineerde commissievergadering Begroting & Rekening en
Grondgebied van 29 november 2017
De adviezenlijsten worden voor kennisgeving aangenomen.
De heer Wijers (DGP) wijst op het verschil in de wijze van verslaglegging. Het verslag
van de gecombineerde vergadering is niet conform de afspraak dat gewerkt wordt
met een "aangeklede" besluitenlijst.
WG erkent dit. Hier zal aandacht voor gevraagd worden.

6.

7.

8.

Controlelijst

Mevr. Van den Bergh (WD) wil het memo m.b.t. AVAN graag geagendeerd zien voor
de volgende commissievergadering Samenleving.
Met inachtneming hiervan wordt de controlelijst vastgesteld.

VPR (voorlopige planning raad)
N.a.v. een vraag van de heer Herings (DGP) zal nagegaan worden welke
onderwerpen in elk geval in het 3e kwartaal aan de orde zullen komen, ongeacht de
uitkomst van de verkiezingen.
De heer van Kessel (PvdA) wijst op de toezegging om de evaluatie verordening
tegenprestatie in het le kwartaal 2018 te behandelen. Dit ontbreekt echter in de VPR.
Mevr. Van den Bergh vraagt wat het voorstel MIRT onderzoek Lob van Gennep
inhoudt.
GW: het Lob van Gennep betreft het hele buitengebied van Gennep en het gebied
rond Middelaar. Dit gebied is bedoeld om bij een extreem hoge watergolf vanuit het
zuiden als wateropvanggebied te fungeren, waardoor verderop gelegen lagere
gebieden beter beschermd worden. Dit heeft geen effect op de bescherming van
Mook en Molenhoek. Het college heeft binnenkort overleg met Rijkswaterstaat en zal
er daarbij ook op aandringen dat ook de gemeenteraden geïnformeerd worden over
de effecten van de verschillende ingrepen. Met name ook omdat Rijkswaterstaat
precies bij Mook een knip heeft gemaakt tussen de verschillende hoogwaterplannen.
De VPR wordt overigens voor kennisgeving aangenomen.
Lijst van ingekomen stukken

Mevr. Van den Bergh geeft aan dat zij naast het memo over AVAN ook de memo's
m.b.t. het energiebeleid, Rijksweg 84 en Coatinc graag geagendeerd wil zien voor de
desbetreffende commissievergaderingen.
De heer Tonnaer vraagt n.a.v. de besluitenlijst B&W van 28 november wat wordt
bedoeld met deprogrammering woningbouw en wat de strekking daarvan is.
Daarnaast stelt hij n.a.v. de zienswijze over het bestemmingsplan
Natuurbegraafplaats een aantal vragen.
WG geeft aan dat t.z.t. wordt teruggekomen op de vragen over het bestemmingsplan
Natuurbegraafplaats.
GW: de deprogrammering betreft een uitvoering van de Woonvisie, waarbij eigenaren
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van niet gebruikte bouwtitels de gelegenheid krijgen om deze in te vullen. Gebeurt dit
niet dan bestaat de mogelijkheid deze bouwtitel via een planwijziging te schrappen. In
januari krijgen de betreffende eigenaren hierover een brief.
De heer Herings (DGP) vraagt of deze dan elders in de gemeente ingezet kunnen
worden.
GW: dan leidt dat tot een toevoeging qua woningbouwaantallen elders binnen de
gemeente.
9.

Mededelingen
a. Mededeling voorzitter commissie herbenoeming
De heer Mulders meldt dat de gemeenteraad zojuist in een besloten vergadering
heeft besloten, dat burgemeester Gradisen voor herbenoeming als burgemeester van
Mook en Middelaar in aanmerking komt. Aldus zal dit worden bericht aan de
Gouverneur.
WG spreekt zijn waardering uit voor het werk van de vertrouwenscommissie en is de
raad erkentelijk voor het in hem gestelde vertrouwen.

10.

Raadsconsultatie bestuursafspraken POL-uitwerkingen Noord-Limburg
Voorstel om te besluiten:
Instemmen met het inbrengen van de wensen en bedenkingen, zoals aangegeven en
verwoord in het bijbehorend concept besluit, ten aanzien van de bestuursafspraken
POL-uitwerkingen.
Besluitvorming t.a.v. voorliggend besluit:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: besluit is hiermee aangenomen

11.

Nota Grondbeleid 2015-2020, actualisatie 2017
Voorstel om te besluiten:
1. De "Nota Grondbeleid 2015-2020, actualisatie 2017", zoals opgenomen in de
bijlage bij dit besluit vast te stellen;
2. Gelijktijdig met de vaststelling van de "Nota Grondbeleid 2015-2020, actualisatie
2017", de "Nota Grondbeleid 2015-2020" in te trekken.
Besluitvorming t.a.v. voorliggend besluit:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: besluit is hiermee aangenomen

12.

Najaarsnota 2017
Voorstel om te besluiten:
1. De Najaarsnota 2017 vast te stellen;
2. Een krediet te voteren, groot € 43.000 wegens 'Bijdrage realisering
consultatiebureau Brede School';
3. De bijdrage van de provincie Limburg á € 40.000 toe te voegen aan het krediet
Snelfietsroute fietspad Veldweg-spoortunnel;
4. Een krediet voteren van € 93.500 voor Sleutelproject N271 en de reeds geraamde
onttrekking van € 33.500 ten laste van de VBR toevoegen aan de
bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten;
5. Een krediet voteren van € 177.638 voor SFR Cuijk-Mook-Nijmegen en de reeds
geraamde onttrekking van € 177.638 ten laste van de VBR toevoegen aan de
bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten;
6. Een krediet voteren van € 141.292 voor Kerkplein Middelaar en de reeds
geraamde onttrekking van € 78.000 ten laste van de VBR toevoegen aan de
bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten;
7. Begrotingswijziging nr. 1711 Najaarsnota 2017' (tabellen 7 en 8) vast te stellen.
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Besluitvorming t.a.v. voorliggend besluit:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: besluit is hiermee aangenomen
13.

Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020
Voorstel om te besluiten:
Vast te stellen het Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020
Na een toelichting vanuit de portefeuillehouder op (de totstandkoming van) het advies
van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en de reactie van het college daarop,
komen de navolgende onderwerpen aan de orde: de evaluatie van het proces tot nu
toe, recent overleg met de ASD, het late tijdstip van ontvangst van het advies door
het college en daardoor, met reactie vanuit het college, ook door de raad, de
negatieve teneur in het advies, de positieve uitkomst van de behandeling in de
commissie, het feit dat het advies meer aanvullend lijkt bedoeld, de inbreng van de
ASD bij de uitvoering, de planning van komende beleidsstukken, waarover de ASD
gaat adviseren, de nog volgende concretisering van een aantal zaken uit het
Beleidsplan, het verwijt dat een visie ontbreekt en het standaard uitnodigen van de
ASD voor relevante commissievergaderingen.
Besluitvorming t.a.v. voorliggend besluit:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: besluit is hiermee aangenomen

14.

Regionaal beleidsplan Beschermd wonen
Voorstel om te besluiten:
Het Regionaal beleidsplan Beschermd wonen- Maatschappelijke opvang 2018-2020
vast te stellen.
Besluitvorming t.a.v. voorliggend besluit:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: besluit is hiermee aangenomen

15.

Aanpassing verordening MO 2017 en verordening Jeugdhulp 2015
Voorstel om te besluiten:
Vast te stellen, met als ingangsdatum 1 januari 2018:
• de Verordening MO 2017 eerste wijziging;
• de Verordening Jeugdhulp 2015 eerste wijziging.
In te trekken per 1 januari 2018:
• de Verordening MO 2017;
• de Verordening Jeugdhulp 2015.
Besluitvorming t.a.v. voorliggend besluit:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: besluit is hiermee aangenomen

16.

Vangnet-uitkeringen Participatiewet 2017
Voorstel om te besluiten:
1. Kennis te nemen van het feit dat het onzeker is of het budget UPW 2017 met meer
dan 5% zal worden overschreden;
2. Kennis te nemen van de maatregelen die het college heeft getroffen en nog zal
nemen om de uitgaven terug te brengen;
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3. Er mee in te stemmen dat het college de raad in het vervolg bij de behandeling van
de reguliere P&C documenten over dit onderwerp informeert.
Besluitvorming t.a.v. voorliggend besluit:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: besluit is hiermee aangenomen
17.

Benoeming mevr. W. Van Keulen tot commissielid
Voorstel om te besluiten:
Mevrouw W. van Keulen te benoemen tot lid, niet zijnde raadslid, van de
raadscommissies Samenleving, Grondgebied en Begroting & Rekening namens de
fractie van GroenLinks
Een daartoe ingestelde commissie, bestaande uit de heren Boot, Menkhorst en
Leseman onderzoekt in aanwezigheid van de waarnemend griffier de geloofsbrieven
van de kandidaat. Na een korte schorsing meldt de heer Leseman dat de
geloofsbrieven voldoen aan alle in het reglement van orde en gemeentewet
voorgeschreven eisen. Daarna tellen de voorgedragen leden van het stembureau,
bestaande uit dezelfde leden, samen met de wnd. griffier tijdens een korte schorsing
de uitgebrachte stemmen. De heer Boot meldt dat 12 stemmen zijn uitgebracht op
mw. Van Keulen. Daarmee besluit de raad conform het voorstel mevr. van Keulen te
benoemen als commissielid namens GroenLinks. Zij legt vervolgens de belofte af en
de vergadering wordt geschorst voor de felicitaties.

18.

Jaaragenda 2018
De heer Jongen (CDA) stelt vast dat het nogal eens voorkomt dat raadsleden met
een baan moeten afzeggen voor een vergadering. Daarnaast is het om allerlei
redenen nogal eens voorgekomen dat in de vakantieperioden extra vergaderingen
werden gepland.
Hij stelt voor een soort bijsluiter te maken bij deze jaaragenda, waarin de
uitgangspunten worden beschreven. Afgesproken wordt dat hij hierover voor de
Agendacommissie een voorstel voorbereidt. Daarnaast wil hij binnen de
Agendacommissie graag een advies formuleren t.b.v. de nieuwe raad m.b.t. de
invulling van de jaaragenda. Tenslotte stelt hij nog een tweetal correcties voor, die
verwerkt zullen worden.
De Jaaragenda 2018 wordt met inachtneming hiervan vastgesteld.

19.

a. Aanpassing belastingverordening 2018
b. Aanpassing belastingverordening OZB 2018
Voorstel om te besluiten:
1. Vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2018;
2. Vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting
2018;
3. Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
Landtoeristenbelasting 2018;
4. Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van
Watertoeristenbelasting 2018;
5. Vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van
hondenbelasting 2018;
6. Vaststellen van de Verordening op de Heffing en Invordering van rioolheffing 2018;
vast te stellen:
7. Vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van
Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2018 (verordening Reinigingsheffingen
2018);
8. Vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018
(inclusief tarieventabel).
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Na een korte toelichting door GW t.a.v. de verstrekte erratalijst met bijbehorende
gewijzigde voorstellen m.b.t. de verordeningen forensenbelasting en ozb 2018 (zuiver
technische verbeteringen) komen de navolgende onderwerpen aan de orde tijdens de
beraadslagingen: de latere vaststelling van de definitieve ozb-waardes en de evt.
gevolgen daarvan voor de tarieven, deelname aan de proef luierinzameling in relatie
tot de verordening Reinigingsheffing, de wens om te onderzoeken of er belasting
geheven kan worden over de werkelijke overnachtingen, de hoogte van de OZBbelasting, het kostenaspect van de MARN en ARN, de opname van het hospice in de
verordening landtoeristenbelasting en het verschil tussen grof tuinafval en snoeiafval.
Toezeggingen GW: U wordt geïnformeerd over de afwijkingen t.a.v. de tarieven ozb
en de vraag over het verschil tussen grof tuinafval en snoeiafval zullen wij schriftelijk
beantwoorden.
Verder zal de wens tot het onderzoeken van belastingheffing o.b.v. de werkelijke
overnachtingen worden opgenomen in het overdrachtsdocument.
Besluitvorming t.a.v. voorliggende besluiten, nrs. 1 t/m 6 en 8:
Aantal stemmen voor: 12
Aantal stemmen tegen: 0
Resultaat: deze besluiten zijn hiermee aangenomen;
Besluitvorming t.a.v. voorliggend besluit, nr. 7 (verordening reinigingsheffingen 2018):
Aantal stemmen voor: 11 (CDA, PvdA, GroenLinks, WD, DGP)
Aantal stemmen tegen: 1 (ZZP)
Resultaat: besluit is hiermee aangenomen
c. Stand van zaken samenwerking
Mevr. Van den Bergh (WD) heeft geconstateerd dat er geen verslagen meer staan
op de site van de MGR. In het verleden was dit wel het geval.
Afgesproken wordt dat de griffier hier de MGR op zal attenderen.
De heer Wijers (DGP) meldt dat er recent weer een overleg van de Euregioraad is
geweest. Hij zal een memo daarover via de griffier aan de raadsleden sturen.
20.

Sluiting
De voorzitter wenst alle aanwezigen fijne feestdagen en sluit, niets meer aan de orde
zijnde, om 21.05 uur de vergadering.

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,
De wnd. griffier,
A.W. Peters-Sengers

De Voorzitter,
mr drs. W Gradisen
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