Besluitenlijst Gemeenteraad
Datum

12-03-2018

Tijd

20:00 - 23:00

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

P.J.H.M. de Koning

Toelichting

Het presidium heeft besloten onderscheid te maken tussen akkoordstukken
(A) en bespreekstukken (B).
Voor B1 stukken geldt een bespreektijd langer dan 15 minuten (2 termijnen)
en voor B2 stukken geldt een bespreektijd korter dan 15 minuten (1
termijn).

1

Opening
de heer D. Artz is verhinderd, overigens zijn alle raadsleden aanwezig.

2

Vaststellen agenda

Besluit
De agenda wordt conform vastgesteld met de kanttekening dat bij agendapunt
9 ook een vraag aan het college kan worden gesteld.
3

Trekking stemmingsnummer

4

Spreekrecht inwoners
De heer Cloin heeft aangegeven namens de Jopo-leerlingen graag gebruik te
maken van het spreekrecht en zal terugblikken op de Jopo-raadsvergadering
van 22 februari jl.
Mevrouw Erica Koldenhof, Zwarteweg 43 en de heer Gerard Gaarlandt
Zwarteweg 27 te Milsbeek hebben aangegeven graag gebruik te maken van het
spreekrecht inzake agendapunt 6.

5.a

Vaststellen besluitenlijst vorige raadsvergadering

Besluit
Conform vastgesteld.
5.b

Vaststellen resultatenoverzicht raadscommissies

Besluit
De besluitenlijst van de commissie B&O is akkoord.
Bij de besluitenlijst van R&E is de toezegging gedaan om de betreffende
personen die een wob-verzoek hebben gedaan inzake bestemmingsplan
Kampveld maatwerk te leveren.
De actiepuntenlijst wordt conform vastgesteld.
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6

B1 Raadsvoorstel inzake verkeerssituatie Zwarteweg Milsbeek (nr. 267964)
De raad wordt voorgesteld geen verdere verkeersmaatregelen aan de
Zwarteweg in Milsbeek meer te treffen.

Besluit
het gewijzigde amendement inzake de Zwarteweg van alle fracties wordt
raadsbreed aangenomen.
Het voorstel wordt overigens unaniem conform vastgesteld
7

B1 Raadsvoorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Roepaen-Klooster (nr.
281517)
U wordt voorgesteld in te stemmen met een wijziging van de bestemming van
Roepaen om het bedrijf meer mogelijkheden te geven voor een gezonde
exploitatie van het bedrijf dat ertoe bijdraagt dat het monumentale klooster
behouden kan blijven.

Besluit
Het amendement van D66 wordt verworpen met 14 tegen 2 (alleen D66 is
voor).
Het voorstel wordt overigens unaniem aangenomen.
8

B2 Raadsvoorstel inzake aankoop agrarische grond en verkoop van
bouwgrond Ven-Zelderheide (nr. 275478)
U wordt voorgesteld om in te stemmen met de aankoop van gronden in de
kern van Ven-Zelderheide om mee te werken aan een initiatief van het dorp
zelf om een groen hart in het dorp te kunnen realiseren.

Besluit
Het voorstel wordt aangenomen met 13 voor tegen 3 stemmen (alleen VVD en
PvdA tegen)
9

B2 Raadsvoorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Kampveld Milsbeek (nr.
281378)
U wordt voorgesteld in te stemmen met een bestemmingsplan om aan het
Kampveld twee woningen en twee woon-werkkavels mogelijk te maken.

Besluit
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
10

B2 Raadsvoorstel inzake bescherming bomen - kapbeleid 2018 (nr. 268814)
U wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel een nieuwe verordening
vast te stellen voor de bescherming van houtopstanden in de gemeente,
alsmede het beleid dat gericht is op het beschermen van bomen. Daarnaast
wordt u gevraagd in te stemmen met de aangegeven komgrenzen om grotere
houtopstanden buiten de bebouwde kom in voldoende mate te kunnen
beschermen. Het betreft één raadsvoorstel met drie aparte concept-
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raadsbesluiten.

Besluit
Het voorstel wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 2 tegen (alleen de
VVD tegen).
De vragen uit de ingediende motie zijn inmiddels beantwoord en de motie
wordt ingetrokken.
11

B1 Raadsvoorstel inzake reglement van orde van de raad van Gennep (nr.
282577)
U wordt voorgesteld een nieuw reglement van orde voor de voorbereidende en
besluitvormende raad vast te stellen waarmee de in maart 2018 gekozen raad
kan gaan werken. Het huidige reglement van orde voor de raad en de
verordening op de commissies worden dan ingetrokken. Het reglement is met
rode markeringen aangepast naar aanleiding van de behandeling in de
commissie en naar aanleiding van de (alleen technische, taalkundige
aanpassingen uit de) zeer recent ontvangen VNG-modelverordening. De VNGmodelverordening en een was-wordt tabel zijn bijgevoegd.

Besluit
Het amendement van de VVD en CDA inzake aantal burgerraadsleden wordt
unaniem aangenomen.
Het amendement van de VVD inzake woonplaatsvereiste voor burgerraadsleden
wordt verworpen met 6 tegen 10. De leden Van Bergen, Brouwers, Van
Hulsteijn, Knigge, Reintjes en Sutmuller zijn voor, de rest tegen.
Het amendement van de PvdA inzake interrupties wordt verworpen met 3 tegen
13,
De leden Brouwers, Van Hulsteijn en Wessels stemmen voor, de rest tegen.
Het voorstel wordt aangenomen met 15 tegen 1 (de heer Wessels stemt tegen
het voorstel).
12

A Raadsvoorstel inzake vaststellen bestemmingsplan "Vensestraat 49, VenZelderheide" (nr. 278556)
U wordt voorgesteld in te stemmen met een wijziging van de bestemming aan
de Vensestraat 49 om deze in overeenstemming te brengen met het
daadwerkelijk gebruik van de gronden.

Besluit
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
13

Moties "veemd aan de orde" VVD en D66 inzake topsportbeleid gemeente
Gennep (nr. 285550)

Besluit
De motie vreemd aan de orde van CDA/VVD inzake topsportbeleid wordt
verworpen met voor VVD, CDA en D66 en de andere fracties tegen. (7 tegen 9)
De motie vreemd aan de orde van D66 inzake topsportbeleid wordt
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aangenomen met D66, KERN en SP voor en de andere fracties tegen. (10 tegen
6)
14

Motie "vreemd aan de orde" KERN inzake onderzoek herindeling

Besluit
Het amendement van de VVD wordt verworpen met 5 voor en 11 tegen, voor
stemden VVD en KERN, de andere fracties tegen.
De motie van KERN wordt verworpen met 6 voor en 10 tegen, voor stemden
KERN, VVD en PvdA, de andere fracties tegen.

15

Het stellen van vragen
Vragen D66 naar aanleiding van de de Ingekomen stukken
D2: VNG brief over verkeersregelaars. Graag een reactie/antwoord van het
college: voegen de adviezen van de VNG toe? . Is het zinvol om de Gennepse
regels te wijzigen conform het model? Wordt het daarmee gemakkelijke voor
de verenigingen?
Antwoord: zie bijlage
D6: graag een memo over de stand van zaken inzake de aanscherping via de
EU van de privacyregels. Is er reeds een privacy-functionaris benoemd in
Gennep? Kunnen wij kennis nemen van het plan van aanpak?
Antwoord: zie bijlage

16

Sluiting

