Besluitenlijst
Raadsvergadering d.d. 14 juli 2015
Aanwezig:

15 Raadsleden
CDA: J.J.M. Knoops, R.A.J. Wijnen, R.P.M. Arts, H. Nillesen - van Lammeren, J.H.M.
Straatman
KERN: R.H.T. Krijnen, F.P.M. Camps, P.J.A.M. Loermans, M.H.M. Raijmakers - van der
Stap (tot en met agendapunt 12, eerste termijn raad), P.C.M. Robben
PK: J.C.G. Valckx, H.G.A.W. Martens, T.Th.A.M. Ponjee
VVD: W.R. van der Kwast, F.J.R. Pekema
Voorzitter
M.H.E. Pelzer
3 Leden college B&W
M.H.E. Pelzer, C.W.J.M. Roefs, B.J.M. Buiting
Griffier
I.C. van ’t Hof

1. Opening en mededelingen
2. Spreekrecht burgers
Er zijn geen insprekers.
3. Vragenrecht raadsleden
Krijnen: Herinnert het college aan de door wethouder Roefs in de commissie samenleving gedane
toezegging dat het college voor uiterlijk half juli 2015 een besluit neemt over de positie van de
Goederenbank. Vraag hoe het hiermee staat, doet suggesties voor huisvesti ng en subsidiëring van
de Goederenbank en inzet van mensen in het kader van de Participatiewet. Suggereert agendering
in de commissie samenleving van 1 september 2015.
Roefs: College heeft vandaag een besluit genomen en legt enkele scenario’s voor aan de
Goederenbank. Adviseert de raad dit besluit te agenderen voor bespreking in de commissie
samenleving van 1 september 2015.
Krijnen: Niet tevreden met het antwoord, komt met een motie vreemd aan de agenda.
4. Vaststellen definitieve agenda
Toegevoegd agendapunt 12a: Motie Goederenbank (KERN)
Punt 11 (trouwlocaties) wordt hamerstuk na toezegging college dat in de gemeente Bergen op álle
plekken kan worden getrouwd.
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 16 juni 2015
Ongewijzigd vastgesteld.
6. Aanwijzen accountant
Hamerstuk, unaniem akkoord.
7. Vaststelling zienswijze gewijzigde verantwoording 2014 van de Modulaire
gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR SDLN)
Hamerstuk, unaniem akkoord.
11. Voorstel tot officieel aanwijzen van gemeentelijke trouwlocaties buiten het gemeentehuis
en delegatie van bevoegdheid tot het aanwijzen van een trouwlocatie aan het college
Hamerstuk, unaniem akkoord.
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8. Voorstel tot instemming met de Notitie Mantelzorgondersteuning en -waardering Gemeente
Bergen
Amendement A1 (KERN; zie bijlage) wordt met 5 stemmen (KERN) voor en 10 (CDA, PK, VVD) tegen
verworpen.
Voorstel unaniem akkoord (met aantekening dat KERN het bedrag van 50.000 euro dat beschikbaar is
voor het mantelzorgcompliment te laag vindt).
9. Voorstel tot beschikbaar stellen van budget (€ 300.000,00) ten behoeve van de realisatie van
het filmproject 'de vergeten boerderij' van EMS Films
Voorstel aangenomen; 10 stemmen (CDA, PK, VVD) voor, 5 (KERN) tegen.
10. Voorstel tot vaststelling van de begrotingswijzigingen van nr. 13 en 14 van het jaar 2015
Voorstel aangenomen; 9 stemmen (CDA, PK (1 lid te laat aanwezig voor stemming na schorsing),
VVD) voor, 5 (KERN) tegen.
Mede op advies van andere raadsfracties verzoekt KERN inhoudelijke bespreking van
begrotingswijziging 13 (toren Wellerlooi) in commissie ruimte en economie.
12. Bespreking Kaderbrief 2016
Zie voor inbreng CDA, PK en VVD de bijlagen.
Suggesties KERN voor begroting 2016 e.a.:
Opvolgen advies rekenkamerrapport leerlingenvervoer: vaker rapportages en
tussenrapportages (Maaspark, Mosaïque)
Andere procedure p&c-cyclus: heroverweging door andere fracties gewenst
Kritisch kijken naar overloopbudgetten, deze tijdig afsluiten
Definitieve oplossing Dorpsstraat Afferden
Extra geld voor mantelzorgcompliment
Werkplekken bij Goederenbank, koppelen aan milieupark
Accommodatiebeleid Afferden
Geld voor rekenkamerfunctie opnemen in begroting
Gunstig begrotingsresultaat gebruiken voor belastingverlaging (OZB)
Meer toeristenbelasting innen.
Toezeggingen college.
Pelzer:
Nog voor de begrotingsbehandeling voorstel over hoe om te gaan met het IKB
(individueel keuzebudget)
Kritisch kijken naar het speerpuntenbudget in relatie tot andere taken van de
organisatie
Door KERN ingebracht punten betrekken bij voorbereiding van de begroting
Voor de uitvoering van de oost-westagenda wordt gewerkt aan een INTERREG-aanvraag.
Komt te zijner tijd in de raad
In september in college notitie over tactische en operationele communicatie en over social
media, internet en burgerpanel. Op zo kort mogelijke termijn worden fouten uit de website
gehaald
Indien mogelijk wordt, zoals eerder toegezegd, kritisch gekeken naar de OZB-verhoging van
5 procent
Verbetering gebruiksvriendelijkheid systeem geluidsopnamen raads- en
commissievergaderingen voor ambtelijke organisatie
Voorstel voor onderzoek, op vier punten, van de toeristenbelasting
Buiting:
Er is budget voor stoeponderhoud, maar er is nog geen gestructureerd
onderhoudsprogramma. Komt in 2016 verbetering in door aanschaf software.
Vraagt in september 2015 middels een begrotingswijziging budget voor de onder prioriteit 1
genoemde maatregelen van het uitvoeringsprogramma gemeentelijk verkeers- en
vervoerplan
Samen met provincie aandeel nemen in kosten (25.000 euro) restauratie beelden
Calvarieberg.
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Roefs:
In de vergadering van de commissie samenleving van 29 september 2015 tussenrapportage
besteding middelen sociaal domein.
Doet in elke vergadering van de commissie samenleving verslag van de zoektocht die ook
het schapsbestuur doet naar kostenredactie van de WAA, hierbij worden ook de rapporten
Samen Groeien en Samen Anders betrokken.
Wordt hard gewerkt aan goed eindresultaat den Asseldonk. Voorstel a anpassing toiletten en
brandveiligheid gaat naar de raad.
In 2016 zelfde financiering peuterspeelzalen als in 2015. In september scenario’s in
commissie hoe te handelen vanaf 1 januari 2017.
Voorstellen voor bibliotheek en jeugdbeleid zijn in voorber eiding
Motie M1 (VVD, zie bijlage) over subsidiebeleid wordt ingetrokken na toezegging college dat er bij de
begroting 2016 een plan van aanpak komt.
Motie M2 (VVD, zie bijlage) over boa’s wordt eveneens niet in stemming gebracht.
Motie M3 (VVD, zie bijlage), door indiener geamendeerd tot motie M3a (VVD, zie bijlage) wordt
ingetrokken na toezegging college dat er vóór 1 oktober 2015 in overleg met de politie een notitie
komt over de mogelijkheden voor (mobiel) cameratoezicht in Mosaïque . Ook zegt het college toe dat
in de vergadering van de commissie samenleving van 1 september 2015 melding wordt gedaan van
de mogelijkheden voor preventie van overlast en vernielingen door jongeren.
12a. Motie Goederenbank
Motie M4 (KERN, zie bijlage) over Goederenbank wordt in een hoofdelijke stemming met 4 stemmen voor
en 10 tegen verworpen.
14. Sluiting
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