BESLUITENLIJST
van de openbare vergadering van de raad der gemeente Kessel gehouden op maandag
23 april 2007 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Aanwezig:
De voorzitter:
De griffier:
De wethouder(s):
De raadsleden:

- de heer mr. A.H.J.M. Swachten.
- de heer A.J.E.M. Houwen.
- de heer L.L.M. Simons
- de heer G.P. Bouten
- de heer W.R. Egelmeers
- de heer J.P. Emonts
- mevrouw W. de Groot
- de heer M.J. Gommans
- mevrouw J.M.C. Hesen
- de heer I.A.H. Joosten
- de heer P.G.H. van de Pas
- de heer P.W.H.F. Smits
- de heer A.A.E.P. Teeuwen
- de heer T.G.M. Willems

Afwezig met kennisgeving: wethouder F. van Kessel
1. Opening.
De voorzitter heet allen welkom en deelt mede dat de nieuwe gemeentesecretaris
dhr. Bert Timmermans op de tribune aanwezig is.
2. Spreekrecht.
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling agenda.
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.
4. Mededelingen
De voorzitter deelt mede dat wethouder van Kessel geniet van een vakantie.
5. Ingekomen stukken
Naar aanleiding van de ingekomen brief van de Kesselse horecaondernemers
inzake de exploitatie van de Paort en de Boemel worden vragen gesteld door de
heren Joosten, Smits en Emonts.
Afgesproken wordt dat het college dit zal oppakken en uitzoeken en vervolgens de
gemeenteraad zal informeren.
De vragen van dhr. Bouten met betrekking tot het schrijven van de Maasplassen
worden door de voorzitter beantwoord.
De griffier wordt gemachtigd om de raad te vertegenwoordigen bij de hoorzitting
administratief beroep van de heer Eijgenraam tegen weigering begraafplaats op
eigen terrein.
6. Voorstel tot vaststelling besluitenlijsten van de op 26 februari 2007 en 19
maart 2007 gehouden vergaderingen.
De raad besluit de besluitenlijsten vast te stellen met dien verstande dat:
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- De wijzigingsvoorstellen ingediend door raadslid Teeuwen van Kessels Perspectief
worden meegenomen, het betreft:
Besluitenlijst 26 februari 2007:
Tikfout in pagina 4 in tweede alinea punt 7 "ga maakte"
Mijn ingediende amendement is hier niet letterlijk bijgevoegd, maar dat van het
CDA wel.
In punt 7 in de tweede zin van onder staat KPO. Dit is KP. Mijn verzoek is onze
partijnaam voortaan volledig uit te schrijven. Is in de volgende besluitenlijst wel
volledig uitgeschreven.
Onze fractie was tegen punt 10. Graag veranderen.
Besluitenlijst 19 maart 2007:
Nummering agendapunten klopt niet.
In de eerste opsomming onder punt 16. Bij de bestemmingsplannen graag als
voorbeeld Schijfwegveld vermelden.
Halverwege pagina 8 heb ik niets expliciet gezegd over een projectleider. Ik bedoel
hier meer dat projecten apart benoemd worden, met een duidelijk doel, planning en
financiële middelen.
en
- de lijst van aanwezigen wordt gecorrigeerd naar aanleiding opmerking heer
Egelmeers.

7. Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening Wet Inburgering
gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel en de daarbij behorende
toelichting.
De raad besluit conform voorstel.
8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 6.397,56 in het
kader van de reconstructie van het platteland over 2006.
De raad besluit conform voorstel.
9. Voorstel tot vaststelling van het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 20072011.
De heer Teeuwen verzoek om de rekenkamercommissie een onderzoek te laten
doen naar de rioolrechten zoals deze worden voorgesteld.
De voorzitter antwoordt dat dit in de volgende presidiumvergadering aan de orde
kan komen en verzoekt de heer Teeuwen, in overleg met de griffier, een duidelijke
vraagstelling op papier te zetten.
Vervolgens besluit de raad conform voorstel.
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10. Voorstel tot:
1. het vaststellen van de procedure om voor 1 oktober 2007 te komen tot een
raadsbesluit over de toekomstige bestuurlijke structuur en de daarvan
afgeleidde uitvoeringsstructuur van de regio Peel en Maas omvattende de
gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel.
2. het beschikbaar stellen van een krediet van € 25.000,-- voor o.a. de kosten
van de procesbegeleider, de consultatie van de burgers, de tweedaagse van de
raden etc.
Dhr. Smits geeft een toelichting over het verloop van de bespreking van dit
voorstel in de stuurgroep (samengesteld uit de presidiums van de 4 gemeenten).
Verder wijst hij erop dat er een inspraakavond voor de burgers gepland moet
worden.
In het presidium zal een datum worden afgesproken.
De raad besluit vervolgens conform voorstel.
10a. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van € 5800,-- voor de
aanschaf van 2 defibrillatoren.
De raad besluit conform voorstel.
10b. Voorstel tot benoeming van de heer Harold Willems, Keizersbaan 9, 5995 PX
Kessel tot lid van de commissie Burgerzaken.
Bij de schriftelijke stemming worden 11 stemmen uitgebracht op de heer Willems
die hiermee wordt benoemd tot lid van de commissie burgerzaken
11. Vragenuurtje/ Rondvraag.
De heer Joosten vraagt naar de stand van zaken plan Merwijck. Hij weet dat 16
april een aantal plannen zijn gepresenteerd aan de stuurgroep. Graag een reactie
van het college.
De voorzitter antwoordt dat een drietal plannen zijn gepresenteerd en na 1e
beoordeling zullen worden voorgelegd aan de burgers. Op 7 mei a.s. is er een
informatieavond.
Hij wil nu nog niet ingaand op het standpunt van het college omdat de inspraak
van de burgers nog volgt..
De heer van de Pas vraagt of de ambtelijke organisatie al is voorbereid op de
invoering van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening per 1 januari 2008.
Wethouder Simons antwoordt dat raad is geïnformeerd over nieuwe wet, dat
college in juni informatie krijgt en dat de medewerkers scholing krijgen.
De heer Teeuwen vraagt naar de stand van zaken van de notitie deregulering en de
stand van zaken van de bestuurskrachtmonitor.
De voorzitter antwoordt dat notitie deregulering is aangehouden in college
vanwege afwezigheid wethouder van Kessel. Notitie zal voor 10 mei door college
worden vastgesteld. Bedoeling is om vervolgens door de secretaris een
implementatieplan te laten opstellen.
Wat de bestuurskracht monitor betreft deelt de voorzitter mede dat op dit moment
het financiële verdiepingsonderzoek wordt gedaan en dat de visitatiecommissie 31
mei komt spreken met het college.
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Mevr. Hesen vraagt wethouder Simons om tijdens het gesprek met deputé Driessen
extra aandacht te schenken aan de brief die de dorpsraad heeft gericht aan de
deputé. Met name over bestemmingsplan ‘t Veldje.
Verder vraagt zij:
naar de stand van zaken met betrekking tot de door Kessel ontvangen gelden in
het kader van de regeling Ruim te voor Ruimte.
De illegale windmolen in Kesseleik;
De brief van Gedeputeerde Staten inzake artikel 30 plan buiten gebied.
Wethouder Simons antwoordt:
- dat bestemmingsplan ’t veldje zal worden besproken met de depute.
- Een overzicht van aan Kessel uitgekeerde gelden Ruimte voor Ruimte is binnen
en voor nadere informatie naar de afdeling gegaan.
- Op de brief inzake artikel 30 plan buitengebied is een reactie gezonden aan
provincie.
Wat de windmolen betreft antwoordt de voorzitter dat er inmiddels een aanvrage
om vergunning is ingediend en dat de molen niet draait in afwachting van de
besluitvorming.
12. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter omstreeks 20.45 uur de
vergadering onder dank voor de geleverde inbreng.
Aldus ongewijzigd vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
De raad voornoemd;
De griffier,
De voorzitter,
A.J.E.M. Houwen
mr. A.H.J.M. Swachten
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