Agendapunt 7

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 maart 2012
Aanwezig: J. Nielen (CDA), M. Sahinturk (CDA), A. Weijers (CDA), J. Hendriks (CDA), R. Poel (PvdA), S.
Derks (PvdA), A. van Diemen-Vereijken (GroenLinks), T. Jacobs (ABC), H. Pluk (ABC), R. Crouwers (ABC), W.
van der Burgt (PLC), H. Siroen (PLC), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen (VVD), P. van
Benthem (VVD), H. Kerskes (D66), M. van Zuilen (D66), R. Asbroek (D66)
Afwezig: Voorzitter: W. Hillenaar
Griffier: R. van der Weegen
College: M. van Veen, A. Baudet, G. Stoffels, W. Vervoort-Reijnders, P. van de Koolwijk
Nr.
01
02

Onderwerp
Opening en mededelingen
Trekking nummer en vaststelling
agenda

Besluit
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Nummer 10, mevrouw Van Diemen.
PLC verzoekt van agendapunt 8 een B-stuk te maken. Voorzitter
staat toe dat ook bij de status A-stuk een stemverklaring wordt
afgelegd. Punt 8 blijft daarmee een A-stuk.

03
04

Mondelinge vragen raadsleden
Spreekrecht burgers

05

Vaststellen van de besluitenlijst van
6 februari 2012

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Geen aanmeldingen ontvangen.
Met betrekking tot agendapunt 13, randweg Haps, spreken in:
- De heer W. Braspenning, namens werkgroep N264 en
dorpsraad Haps
- De heer R. Hendriks
- De heer J. Ingenbleek
- De heer P. van Kuppeveld
- De heer J. van der Poel
Opmerkingen
Er zijn geen opmerkingen.
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

A-stukken
06
Voorstel inzake evaluatie integraal
dorpsontwikkelingsplan Beers NB

07

Voorstel tot vaststellen van de
Afvalstoffenverordening regio Land
van Cuijk en Boekel

08

Voorstel tot vaststelling van het
bomenstructuur- en beleidsplan

Met één hamerslag worden de agendapunten 6 tot en met 11
afgedaan.
De raad besluit met algemene stemmen:
De uitvoering van het raadsbesluit van 13 december 2010
aangaande het integraal dorpsontwikkelingsplan Beers NB voort
te zetten.
De raad besluit met algemene stemmen:
1. vast te stellen de Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk
en Boekel 2012;
2. de ingangsdatum te bepalen op de dag na de datum van
bekendmaking;
3. de Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel van
23 april 2007 in te trekken met ingang van onder twee
vermelde datum.
Stemverklaring PLC. Op het moment dat de verordening aan de
orde komt, zal PLC nadrukkelijk aandacht vragen voor de overlast
van bomen, dat daarin een bepaalde soepelheid wordt betracht.
De raad besluit met algemene stemmen:
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09

Voorstel tot vaststelling van het
bestemmingsplan Cuijk Heeswijkse
Kampen, Wonen in het Groen

10

Voorstel tot vaststelling van het
Normen- en toetsingskader 2011
geldend voor de
accountantscontrole op de
jaarrekening 2011

11

Voorstel tot het aanwijzen van de
commissiegriffier commissie Burger

B-stukken
12
Voorstel tot het beschikbaar stellen
van een krediet voor de aankoop
van boombakken t.b.v. de Loswal

C-stukken
13
Voorstel inzake tracékeuze
randweg Haps

1. het definitieve bomenstructuur- en beleidsplan vast te stellen
en
2. een reserve herplant bomen in te stellen.
De raad besluit met algemene stemmen:
1. Tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Cuijk,
Heeswijkse Kampen, Wonen in het Groen”:
a. Artikel 7. wordt gewijzigd van “Woongebied-nader uit te
werken” in “Agrarisch”. De nieuwe bestemming “Agrarisch” zal
een wijzigingsbevoegdheid bevatten voor het wijzigen van
deze bestemming in “Woongebied”, zulks overeenkomstig
artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening. Daarbij zal in ieder geval
worden opgenomen dat met de wijziging van het
bestemmingsplan eerst kan worden gestart nadat daarover
afspraken zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk overleg,
zoals bedoeld in artikel 12.4., onder b, van de Verordening
ruimte Noord-Brabant 2011;
b. Aan artikel 6.3 wordt toegevoegd:
“6.2.2., lid c onder b. en toestaan dat de goothoogte mag
worden verhoogd tot maximaal 8.5 m. ten behoeve van een
erker in de voor- en/of zijgevel, met dien verstande dat de
breedte van de erker niet meer mag bedragen dan maximaal
1/3 van de breedte van de betreffende zijde van het
hoofdgebouw”.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
De raad besluit met algemene stemmen:
1. het “Normen- en toetsingskader 2011”overeenkomstig het
bijgevoegd concept vast te stellen, bestaande uit de voor het
rekeningsjaar 2011 geactualiseerde bijlagen 1 en 1a van het
eerder door de raad vastgestelde “Meerjarig controleprotocol
Cuijk 2009”;
2. de accountant te verzoeken in zijn verslag van bevindingen bij
de Jaarrekening 2011 specifiek in te gaan op de volgende
onderwerpen:
a. risicoparagraaf (Is de risicoparagraaf op orde?)
b. inhuur externen (Beoordeling procesmatige doelmatigheid
van enkele casussen).
De raad besluit met algemene stemmen:
1. In te trekken het aanwijzingsbesluit van 19 september 2011;
2. Aan te wijzen als griffier van de commissie Burger: mevrouw
B.H.M. (Bernadette) Heijmen.
Stemverklaring VVD. De VVD fractie stemt tegen dit voorstel.
De raad besluit met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen (VVD):
1. in te stemmen met de aanschaf van tien boombakken inclusief
bomen ten behoeve van de Loswal en het reeds beschikbaar
gestelde krediet van € 30.000 hiervoor aan te wenden voor een
bedrag van € 28.000 excl. 19% BTW;
2. bij de kadernota 2013 het onderhoudsbudget structureel, af te
ramen met € 3.000,Eerste termijn
Het woord wordt gevoerd door de fracties van GroenLinks, D66,
ABC, PLC, VVD, CDA en PvdA.
Portefeuillehouder Stoffels reageert.
Tweede termijn
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Het woord wordt gevoerd door de fracties van GroenLinks, D66,
ABC, PLC, VVD, CDA en PvdA.
Na een schorsing wordt ingediend motie M03-13 260312,
vangnetmotie (indieners D66, ABC, PLC, VVD, CDA en PvdA).
Portefeuillehouder Stoffels reageert.
Stemming
De raad besluit met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen (ABC,
CDA en PvdA):
Als gemeentelijke voorkeursvariant voor een Randweg Haps te
benoemen variant 1.
Motie
Motie M03-13 260312 wordt in stemming gebracht.
Stemverklaring
Mevrouw Van Heeswijk (VVD) legt een stemverklaring af. Geeft
niet toe aan chantage vanuit de provincie. Met de motie wordt de
bereidheid uitgesproken te gaan voor iets waar niet voor is
gekozen. Liever op een later tijdstip een randweg dan een
randweg waar geen draagvlak voor is. Kiest voor de oplossing die
op een democratische manier tot stand is gekomen. De motie
wordt niet ondersteund.
De motie wordt met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen
(GroenLinks en Van Heeswijk) aangenomen.
Tekst motie:

14

Voorstel tot vaststelling van het
actieplan Projecten Centrum

De raad spreekt uit dat:
 Als bij de nadere uitwerking van de gekozen variant de
kosteneffectiviteit van doorslaggevende betekenis blijkt te zijn
in de prioriteringssystematiek, waardoor de realisatie van de
randweg weleens uit- of afgesteld gaat worden.
 Het belang voor Haps bij realisatie van een randweg
onomstotelijk is.
 In dit geval (zoals geschetst bij bullet 1) de realisatie van een
randweg de hoogste prioriteit heeft en de met de door de raad
gekozen voorkeursvariant geen ‘ blokkade ‘ wordt opgeworpen
tegen de andere variant.
Eerste termijn
Het woord wordt gevoerd door de fracties van D66, ABC, PLC,
VVD, CDA, PvdA en GroenLinks.
Ingediend is motie M02-14 260312 (raadsbreed)
Portefeuillehouder Baudet reageert.
Tweede termijn
Het woord wordt gevoerd door de fracties van CDA en PvdA.
Portefeuillehouder Baudet reageert.
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Stemming
De raad besluit met algemene stemmen:
1. Het Actieplan Projecten Centrum vast te stellen.
2. Opdracht te geven aan het college van B&W de op bladzijde
16 van het plan voorgestelde acties en aanbevelingen uit te
voeren.
Motie
Motie M02-14 260312 wordt in stemming gebracht. De motie
wordt met algemene stemmen aangenomen.
Tekst motie:
Verzoekt het college om zo snel mogelijk voor de volgende
projecten:

15

Voorstel tot vaststelling van het
Beleidskader Cultuureducatie

4. Vorstendom 11: initiatieven te nemen om met de eigenaar om
tafel te gaan zitten om te komen tot herbouw;
5. Palentijn 2 in relatie tot de Mariakapel: initiatieven te nemen om
met de projectontwikkelaar om tafel te gaan zitten en te komen tot
een zodanige invulling van dit plan, al dan niet in samenhang met
het Vorstendom 11, dat de Mariakapel op de huidige locatie kan
blijven;
6. Jongerencentrum C-You: initiatieven te nemen om te komen tot
een plan waarin C-You een definitieve vestiging en daarmee ook
een definitieve locatie krijgt.
Eerste termijn
Het woord wordt gevoerd door de fracties van ABC, PLC, VVD,
CDA, PvdA, GroenLinks en D66.
Ingediend is motie M01-15 260312, herijking cultuurbeleid
(indieners PvdA, CDA en GroenLinks).
Portefeuillehouder Vervoort reageert. Eerder toegezegd in
commissie Burger: Evaluatie Beleidskader Cultuureducatie
eind schooljaar 2012/2013. Er wordt begin 2013 een
themabijeenkomst georganiseerd waarbij de verschillende
partijen worden betrokken.
Een schorsing volgt.
De motie wordt aangepast.
Stemming
De raad besluit met 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen (PvdA,
CDA en GroenLinks):
Het Beleidskader Cultuureducatie d.d. 27 januari 2012 vast te
stellen.
Motie
De gewijzigde motie M01-15 260312 wordt in stemming gebracht.
Stemverklaring
Mevrouw Pluk (ABC) legt een stemverklaring af. Motie gaat over
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complete cultuurnota. Wethouder heeft een toezegging gedaan.
Deze motie geeft daar meer richting aan. ABC steunt de motie.
De motie wordt algemene stemmen aangenomen.
Tekst motie:

16

Voorstel inzake vervolg de Meander

Verzoekt het college van B&W.
- het huidige cultuurbeleid (i.c. de cultuurnota) te herijken;
- daarvoor een proces in gang zetten dat voor het zomerreces
van 2013 moet leiden tot een aangepast en resultaatgericht
beleidskader cultuur;
- in het proces alsnog uitvoering geven aan de motie van de
gemeenteraad om verschillende opties voor subsidiëring van
cultuureducatie voor te leggen;
- op basis van de uitgangspunten die de raad vastlegt in het
nieuwe beleidskader vaststellen of kunstencentrum de
Meander daarin een rol dient te spelen.
Eerste termijn
Het woord wordt gevoerd door de fracties van PLC, VVD, CDA,
PvdA, GroenLinks, D66 en ABC.
Ingediend is amendement A01-16 260312 (indieners PvdA,
GroenLinks en CDA).
Portefeuillehouder Vervoort reageert. Toezegging: Raad wordt
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de
Meander.
Tweede termijn
Het woord wordt gevoerd door de fracties van PLC, CDA, PvdA,
GroenLinks, D66 en ABC.
Amendement wordt ingetrokken.
Portefeuillehouder Vervoort reageert.
Stemming

17

18

Voorstel tot het bespreken van de
raadsinformatiebrief inzake asbest
in scholen (n.a.v. schriftelijke
vragen CDA)
Sluiting

De raad besluit met algemene stemmen:
Geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met
kunstencentrum De Meander.
Aangehouden
Wordt in presidium besproken.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.58 uur.

De bijlage met de ingediende moties en het ingediende amendement maakt deel uit van deze besluitenlijst. De
tekst van de aangenomen moties is opgenomen in de besluitenlijst.
De opnames van deze vergadering maken deel uit van dit verslag.
Door de raad vastgesteld op 7 mei 2012.

R.M. van der Weegen
griffier
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mr. W.A.G. Hillenaar
voorzitter
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