Gemeente Nederweert

Aanwezig:
De leden:

Voorzitter:
Wethouders:
Griffier:
Secretaris:

besluitenlijst raadsvergadering 4 september 2018

De dames C.A.M. Koppen, P.H.C. de Rooij-Kanters, C.C.F. Sieben-van den Boogaert,
M.G.L. Stienen, en E.J.M. Vaes-Jacobs en de heren K. Bax, K.J.H. Bruijnaers, J.W.
Franssen, A.M.J. Hekers, F.W.M. Kurstjens, P.W.M. van Lierop, R.W.A. van Meel,
M.W.A. van Montfort, J.A. van Nierop, H.H.M. van der Putten, R.J.M. Verheijen en
M.J.A. Vossen
Burgemeester H.F.M. Evers
De heren H.P.J. Cuijpers, P.C.G. Koolen en F.D.J. Voss
Mevr. E.G. Schrier
Dhr. J.C.T. Bakens.

Nr.

Onderwerp

5.

De agenda wordt vastgesteld conform het concept, waarbij een motie vreemd
aan de orde van de dag wordt toegevoegd onder agendapunt 19a..
De actielijst, termijnagenda en besluitenlijst van 5 juli 2018 worden conform
concept vastgesteld.

8.

Vaststelling van de
agenda
Vaststellen van de
actielijst van 3 juli jl.,
de termijnagenda
van 4 september
2018 en de
besluitenlijsten van
3 en 5 juli 2018
Raadsvoorstel
2018-47
Ingekomen stukken
Jaarverslagen

9.

Hamerstukken

Raadsvoorstel 2018-48 Vaststellen vergaderschema 2019
De raad heeft besloten om het vergaderschema 2019 vast te stellen, waarbij
de raadsvergadering van 2 juli 2019 gewijzigd wordt in 9 juli 2019

10.

Raadsvoorstel
2018-49
Externe
vertegenwoordiging
gemeenteraad

De raad heeft besloten om als wijziging en aanvulling op het raadsbesluit
behorende bij voorstel nr. 2018-22 de volgende personen te benoemen in de
diverse overlegvormen:
1. Plaatsvervanger van de plaatsvervangend raadsvoorzitter: dhr. M.
Vossen
2. Lid van de werkgeverscommissie: de heren M. Vossen (fractie JAN)
en J. Franssen (fractie VVD)
3. Lid en plaatsvervangend lid auditcomite: de heren K. Bax (plv M.
Vossen) (fractie JAN) en J. Franssen (plv. T. Coumans) (fractie VVD)
4. Lid klankbordgroep APV en klankbordgroep Omgevingswet: voor
beide: de heer J. Franssen (lid) en de heer T. Coumans (plv lid)
(fractie VVD).

11.

Raadsvoorstel
2018-50
Aanmeldnotitie
vormvrije m.e.r.beoordeling
Leisurekwadrant
Randweg West
Raadsvoorstel
2018-51
Gewijzigde

De raad heeft besloten om geen milieueffectrapport op te stellen voor de
ontwikkeling van de uitbreiding van de leisure-activiteiten.

6.

7.

12.

Besluit

De besluitenlijst van 3 juli 2018 wordt vastgesteld conform het gewijzigde
concept, waarbij de aangenomen motie vreemd aan de orde van de dag is
toegevoegd.
De afdoening van de ingekomen stukken wordt conform het voorstel
vastgesteld.
De raad heeft kennis genomen van de volgende jaarverslagen:
- Jaarverslag, jaarrekening en jaarrapport 2017 Risse Groep
- Jaarverantwoording Kinderopvang 2017
- Jaarverslagen corporaties Nederweert 2017 (WVN, Wonen Zuid,
Wonen Limburg en Woongoed 2-Duizend)
- Jaarverslag Veiligheidsregio Limburg Noord 2017
- Jaarverslag BsGW 2017

De raad heeft besloten:
1. Dat een milieueffectrapportage niet nodig is.
2. Om geen exploitatieplan vast te stellen.
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Nr.

Onderwerp
vaststelling
bestemmingsplan
Hoebenakker
Salmespad

13.

14.

15.

16.

17.

18,
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Besluit
3. Om het binnengekomen advies over het ontwerp bestemmingsplan
niet over te nemen.
4. Om de zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan gegrond te
verklaren.
5. Om het bestemmingsplan “ Hoebenakker-Salmespad” met
bijbehorende regels, verbeelding en toelichting als gevolg van de
reacties onder hoofdstuk 3 en ambtshalve wijzigingen onder hoofdstuk
4 van het vaststellingsbesluit gewijzigd vast te stellen ten opzichte van
het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen.
6. Om het bestemmingsplan “Hoebenakker-Salmespad” gedeeltelijk
(noordzijde van de wadi) aan te wijzen als welstandsgebied waarbij de
criteria uit het beeldkwaliteitsplan uitgangspunt zijn voor toetsing aan
welstand. Dit met inachtneming van de aanpassing onder hoofdstuk
5.2 van het vaststellingsbesluit.
7. Om de Provincie te verzoeken het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan vooruitlopend op de termijn van 6 weken bekend te
mogen maken.
8. Om met de vaststelling van het bestemmingsplan tevens de digitale
versie van het bestemmingsplan met IDN-nummer
NL.IMRO.0946.BPHoebenakker2018-VA01 vast te stellen.

Raadsvoorstel
2018-52
Roeven ong.
opslag- en
reparatiebedrijf
Raadsvoorstel
2018-53
Lochtstraat 41,
omvormen
bedrijfswoning naar
burgerwoning
Raadsvoorstel
2018-54
Vaststelling hogere
waarde en
bestemmingsplan
Smisserstraat 36

De raad heeft besloten om:
I. Het bestemmingsplan Roeven ong. vast te stellen.
II. Tegelijkertijd met het digitale plan het fysieke plan vast te stellen.
III. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Raadsvoorstel
2018-55
Vaststellen
Algemene
Subsidieverordening
Nederweert 2019
Raadsvoorstel
2018-56
Meedoenregeling
Raadsvoorstel
2018-57
Actualisatie
Algemene
plaatselijke
verordening (APV)

De raad heeft besloten om de Algemene Subsidieverordening Nederweert
2019 met bijbehorende toelichting vast te stellen.

De raad heeft besloten om:
I. Het bestemmingsplan Lochtstraat 41 vast te stellen.
II. Tegelijkertijd met de digitale versie de fysieke versie vast te stellen.
III. Geen exploitatieplan vast te stellen.

De raad heeft besloten om:
1. Vast te stellen het bestemmingsplan “Smisserstraat 36”, met
bijbehorende regels, verbeelding en toelichting, zoals dit in ontwerp ter
inzage heeft gelegen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3. Met de vaststelling van het bestemmingsplan tevens de digitale versie
van het bestemmingsplan met het IDN-nummer
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0946.BPSmisserstra
at36-VA01 vast te stellen.

De raad heeft besloten om de “Verordening meedoen in Nederweert 2019”
vast te stellen.
De raad heeft besloten om de wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening vast te stellen.
Bij dit voorstel is een motie ingediend door de fracties van CDA en VVD.
In de motie wordt het college verzocht om:
“Geluidbeleid bij evenementen en overige activiteiten” zodanig te wijzigen dat

2/3

Gemeente Nederweert

Nr.

Onderwerp
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Besluit
gedurende de periode dat kermissen plaats vinden in Nederweert wordt
toegestaan dat voor 4 aaneengesloten dagen live muziek bij reguliere
horecapanden mogelijk is.”
Deze motie is aangehouden.

19.

Raadsvoorstel
2018-58
Kredietaanvraag
restauratie
Lambertustoren

Bij dit voorstel is een amendement ingediend door het CDA. In het
amendement wordt voorgesteld om besluitpunt 2 te vervangen door:
“Een bedrag van € 333.811 te dekken uit de ontvangen subsidies en het
restant uit de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen.”
Dit amendement is verworpen met 6 stemmen voor en 11 stemmen tegen.
De raad heeft besloten om:
1. Voor 2018 een bedrag van € 750.000 beschikbaar te stellen voor de
restauratie van de Lambertustoren.
2. Een bedrag van € 333.811 te dekken uit de ontvangen subsidies en
het restant uit de algemene reserve.

19a. Motie vreemd aan
de orde van de dag

Door alle partijen in de raad wordt een motie vreemd aan de orde van de dag
ingediend waarin het college wordt verzocht om:
 Bij het opstellen van het mobiliteitsplan een veilige verkeersverbinding
voor langzaam verkeer naar bezoekerscentrum De Groote Peel op te
nemen.
 Hierover in gesprek te gaan met de Dorpsraad Ospel, het
gehandicaptenplatform Nederweert, de Fietsersbond en
Staatsbosbeheer.
De motie is unaniem aangenomen.

20.

De raad heeft besloten om de begroting te wijzigen naar aanleiding van de in
deze vergadering genomen besluiten.

Raadsvoorstel
2018-59
Wijziging begroting

Vastgesteld in de raadsvergadering van 9 oktober 2018,
De griffier,

De voorzitter,

E.G. Schrier

H.F.M. Evers
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