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besluitenlijst raadsvergadering 27 september 2016

De dames C.A.M. Koppen, R.E. van Lierop-Kupers, C.M.G.M. van NieuwenhovenKessel, C.C.F. Sieben-van den Boogaert en E.W. Scheepers-Dings en de heren
H.P.J. Cuijpers, A.M.J. Hekers, M.L.M. Hoeben, P.W.M. van Lierop, J.A. van Nierop,
H.H.M. van der Putten, L.M. Timmermans, E.M.A. Vaas, R.J.M. Verheijen, M.J.A.
Vossen en J.A. Willekens.
de heer M.J.H. Knapen
Burgemeester H.F.M. Evers
De heren M.T.J. Coumans, H.W.M. Geraats en H.J.M. Mackus
Mevr. E.G. Schrier
Dhr. J.C.T. Bakens.

Onderwerp
Benoeming en installatie
nieuw raadslid VVD

Besluit
Besloten worde een commissie in te stellen conform art.6
RvO, voor het onderzoek van de geloofsbrieven van een
nieuw benoemd raadslid en in deze commissie als leden te
benoemen: de heren P.W.M. van Lierop, E.M.A. Vaas en
R.J.M. Verheijen.
Gehoord het rapport van bovengenoemde commissie wordt
besloten om L.M. Timmermans (Lee) (m) toe te laten als lid
van de gemeenteraad van Nederweert.
De agenda wordt vastgesteld conform het concept.

6

Vaststelling van de agenda

7.

Vaststellen van de actielijst en
besluitenlijst van 28 juni en 12
juli 2016 en de termijnagenda
van 27 september 2016
Ingekomen stukken
Raadsvoorstel 2016-42

De actielijst, besluitenlijst en termijnagenda worden conform
concept vastgesteld.

Portefeuilleverdeling college
van burgemeester en
wethouders
Initiatiefvoorstel CDA/VVD

De raad heeft kennis genomen van de portefeuilleverdeling.

8.

9

10

11.

Jaarverslagen

12.

Raadsvoorstel 2016-43
Vergaderschema 2017

13.

Raadsvoorstel 2016-44
Verkeersstructuur Kern

De afdoening van de ingekomen stukken wordt vastgesteld,
waarbij de genoemde datum van afdoening bij de brieven
38 t/m 43 wordt gewijzigd naar oktober, zodat behandeling
in de raadsvergadering van 15 november 2016 kan
plaatsvinden.

Conform voorstel wordt besloten om de tijdsbestedingsnorm
van wethouder H.W.M. Geraats met ingang van 1 oktober
2016 te bepalen op 90%.
De leden van de fracties JAN en PvdA stemmen tegen het
voorstel; de leden van de fracties CDA en VVD stemmen
voor.
De raad heeft kennis genomen van de volgende
jaarverslagen:
- Jaarverslag Wonen Zuid 2015
- Jaarverslag Wonen Limburg 2015
- Jaarverslag Woningvereniging Nederweert 2015
- Jaarverslag BsGW 2015
De raad heeft tevens kennis genomen van de Jaarrekening
BsGW 2015
Besloten wordt om het vergaderschema 2017 vast te
stellen, waarbij 1 wijziging wordt aangebracht: de
behandeling van de begroting wordt gepland op 31 oktober
2017.
Onder de voorwaarde dat de verkeersregelinstallatie (VR)
bij Brug 15 in de praktijk in de gewenste verkeerssituatie
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Besluit

Nederweert

14.

15.

16.

17.

18.

19.

kan worden ingepast wordt besloten:
1. Akkoord te gaan met voorgestelde
verkeersstructuur binnen de kern van Nederweert
2. Een verhoogd uitvoeringskrediet beschikbaar te
stellen ad € 136.500
Raadsvoorstel 2016-45
Besloten wordt:
RIVM rapport “Veehouderij en
1. Kennis te nemen van het rapport “Veehouderij en
gezondheid omwonenden”
gezondheid omwonenden”
2. Voor kennis aan te nemen dat het rapport
“Veehouderij en gezondheid omwonenden”
besproken wordt binnen het platform “Gezonde
veehouderij in een gezonde leefomgeving” en
binnen het programma “Schone stallen”.
3. Voor kennis aan te nemen dat het rapport en de
uitkomsten van de overleggen binnen het platform
“Gezonde veehouderij in een gezonde
leefomgeving” en het programma “Schone stallen”
meegenomen worden bij de voorbereiding van het
nieuwe omgevingsplan.
4. Voor kennis aan te nemen dat er mogelijk een
onderzoek naar ultra fijn stof gaat plaatsvinden
binnen gemeente Nederweert.
Raadsvoorstel 2016-46
Besloten wordt:
Evaluatie geurverordening
1. Kennis te nemen van het rapport “Evaluatie
2013 gemeente Nederweert,
geurverordening 2013 gemeente Nederweert;
ontwikkeling geurbelasting
ontwikkeling geurbelasting 2013-2015”.
2013-2015
2. Ter voorbereiding van een nieuwe geurverordening
scenario’s door te berekenen, te weten
voorgrondbelasting 10, 8 en 6 odeur units voor het
gehele grondgebied en achtergrondbelasting van
32 naar 20 odeur units voor de aangewezen
landbouwontwikkelingsgebieden.
Raadsvoorstel 2016-47
Besloten wordt de Erfgoedverordening Nederweert 2016
Erfgoedverordening
vast te stellen.
Nederweert 2016
Raadsvoorstel 2016-48
Besloten wordt om het visiedocument maatschappelijke
Visiedocument
accommodaties vast te stellen.
maatschappelijke
accommodaties
Raadsvoorstel 2016-49
Besloten wordt:
Beleidsplan Openbare
1. Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2020 vast te
Verlichting 2016-2020
stellen;
2. Te kiezen voor optie 3: in 2017 deels ombouwen
om aan het Energieakkoord te voldoen en in 2018
het restant ombouwen of vervangen door LED.
3. De voorziening na aftrek van kosten in 2016, de
rentetoerekening en dotatie, voor een totaalbedrag
van +/- € 416.000 toe te voegen aan de algemene
middelen.
4. De benodigde kredieten en jaarlasten voor optie 3
in de meerjarenraming en begroting 2017 op te
nemen;
5. De besparingen in de exploitatiekosten het volgend
kalenderjaar te verrekenen;
6. Voor het verhelpen van knelpunten jaarlijks € 4.000
op te nemen in de reguliere begroting.
Raadsvoorstel 2016-50
Besloten wordt:
Kerkstraat 39, gewijzigd
I. De zienswijze ontvankelijk en gegrond te verklaren
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Besluit
overeenkomstig de overwegingen als opgenomen in
de beoordeling van de zienswijze dat deel uit maakt
van het vaststellingsbesluit.
II. Het bestemmingsplan “Kerkstraat 39 te Nederweert”
(NL.IMRO.0946.BPKerkstraat39-va01) op grond van
het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan
vast te stellen, overeenkomstig het advies van het
college en de daarbij behorende stukken.
III. Geen exploitatieplan vast te stellen.
IV. GS te verzoeken het besluit tot vaststelling
vooruitlopend op de termijn van zes weken bekend
te mogen maken.

Bij de behandeling van dit onderwerp onthoudt raadslid
Scheepers-Dings zich van deelname aan de beraadslaging
en besluitvorming.
Raadsvoorstel 2016-51
Besloten wordt:
Eindhovensebaan 9C
I. Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het
oprichten nieuwe pluimveestal
uitbreiden van het agrarisch bedrijf buiten het
bestaande bouwvlak op de locatie Eindhovensebaan
9C en hiervoor een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen af te geven.
II. Te verklaren dat indien geen zienswijzen inkomen
de ontwerp-vvgb als definitief kan worden
beschouwd na afloop van de ter inzagetermijn.
III. Geen exploitatieplan op te stellen.

21.

Raadsvoorstel 2016-52
Beschut werk nieuw

23.

Raadsvoorstel 2016-53
Wijziging begroting

Bij dit voorstel wordt door de fractie JAN een motie
ingediend waarin het college verzocht wordt:
Een voorstel te maken om te komen tot het
aanstellen van een bedrijfscontactfunctionaris die
de dialoog stimuleert, een vast aanspreekpunt is
voor burgers en ondernemers en afspraken vastlegt
volgens een vaste structuur.
De motie wordt unaniem aangenomen.
Besloten wordt:
1. De visienota beschut werk (nieuw) regio MiddenLimburg vast te stellen.
2. De bijbehorende wijziging van de reintegratieverordening vast te stellen.
Besloten wordt de begroting te wijzigen naar aanleiding van
de in deze vergadering genomen besluiten.

Vastgesteld in de raadsvergadering van 15 november 2016,
De griffier,

De voorzitter,

E.G. Schrier

H.F.M. Evers
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