Commissie Burgerzaken 6 februari 2007
Agendapunt 2007/1/6
Vaststelling commissievergadering Burgerzaken 28 november 2006
Aanwezig:
Voorzitter:
Plv. commissiegriffier:
Commissieleden:

Wethouder:
Burgemeester:

de heer J. Emonts
de heer F. Merx
de dames W. de Groot en G. Lenders, de heren G. Bouten,
I. Joosten, G. Litjens, P. Simons, P. Bruijnen, J. Claessen, A.
Teeuwen en M. van Kessel.
de heer R. van Kessel
de heer A.H.J.M. Swachten

Afwezig :
Commissieleden:

de heer B. Kokshoorn

Ambtelijke ondersteuning: de heer M. Smits hoofd burgerzaken
1. Opening.
De voorzitter heet allen welkom.
2. Vaststelling agenda.
Overeenkomstig het concept wordt de agenda vastgesteld.
3. Spreekrecht
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.
4. Mededelingen.
De griffier en de voorzitter hebben geen mededelingen.
De burgermeester praat de commissie bij betreffende de toeristische activiteiten in Kessel. De
regionale VVV is voornemens om de VVV-winkels af te stoten. De gemeente Kessel heeft de
mogelijkheid om de winkel in Kessel over te nemen (1 juli 2007). De rechten en
verplichtingen gaan dan naar de gemeente over. Ook de mogelijke regionale samenwerking
zal nader aan de orde komen. In de Kessel zal de huidige VVV-winkel waarschijnlijk worden
omgezet in een toeristisch infocentrum. De stichting Keverberg zal in dit proces een
belangrijke rol gaan krijgen. De burgemeester spreekt de hoop uit dat de omslag al per 1
januari 2007 zal plaatsvinden. Op dinsdag 19 december 2006 zal in de Paort over deze
problematiek een informatieavond worden gehouden.
De voorzitter geeft de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Dhr. Teeuwen vindt de overgang per 1 juli 2007 erg ongelukkig gezien het dan lopende
seizoen.
De burgemeester geeft aan dat hij zal proberen om de overgang eerder te laten plaatsvinden.
Het zal echter moeilijk worden omdat het een regionale activiteit betreft.
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Dhr. Teeuwen vraagt of het geen bevoegdheid van de gemeenteraad is.
De burgemeester ziet deze zaak als uitvoering en zal trachten deze budgettair neutraal te laten
verlopen. Het is aan de raad zelf om een beleidsdiscussie aan te zwengelen.
Dhr. Bouten heeft een brief van de regio VVV gekregen. Hij vraagt of het opheffen geen
financiële consequenties (personeel) heeft.
De burgemeester geeft aan dat er een sociaal statuut is, dat een deel van de kosten uit de
exploitatie zal komen. Hij hoopt dat er geen extra kosten uit voortvloeien.

Wethouder van Kessel heeft enkele mededelingen:
1) De realisatie van de brede school verloopt voorspoedig. Deze zal op korte termijn klaar
zijn.
2) De realisatie van de kantine van LTV voorloopt voorspoedig, er zijn enkele onvoorziene
zaken. Deze zullen met de vereniging worden besproken.
3) Met betrekking tot de “Merwijck” heeft zich betreffende het aspect zorg een derde partij
gemeld.
4) Betreffende de bibliotheek is het doel om zo snel mogelijk tot een regionaal bestuur te
komen.
5) De wethouder gaat ten slotte nog in op de DOP problematiek. DOP gelden zijn alleen
bedoeld voor de planvorming. Projecten die uit deze plannen voortvloeien zullen op een
andere wijze gefinancierd moeten worden, eventueel middels andere subsidies. De brede
school in Kessel-Eik is dus middels andere bronnen gefinancierd.
Dhr. Teeuwen vraagt naar het financiële plaatje voor de brede school. Wethouder van Kessel
geeft aan dat dit nog komt.
5. Ingekomen stukken.
Deze worden voor kennisgeving aangenomen.
6. Vaststelling advieslijst vergadering 29 augustus 2006.
Conform vastgesteld.
7. Vaststelling actielijst 29 augustus 2006.
Wethouder van Kessel geeft aan dat punt 2 van de lijst niet hoog op de prioriteitenlijst staat.
Punt 3 kan van de lijst verwijderd worden. Met betrekking tot het laatste punt komt er overleg
met de mensen op de locaties waar de defibrillatoren gestationeerd worden.
8. Voorstel tot wijzing van de “Monumentenverordening gemeente Kessel 2004”.
Dhr. Teeuwen vraagt naar de werkwijze van de monumentencommissie. Wethouder van
Kessel geeft aan dat het een adviesraad richting college betreft dat alleen bij elkaar komt als
er concrete plannen aan de orde komen. De adviezen worden door het college meegenomen
bij de uiteindelijke besluitvorming.
De commissie geeft een positief advies.
9. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe drank- en horeca verordening voor de
gemeente Kessel.
Naar aanleiding van de vraagstellingen door dhr. Claessen en mevr. de Groot geeft de
burgemeester een nadere uitleg betreffende de lezing van het artikel en het begrip sterke
drank.
De commissie geeft een positief advies.
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10. Evaluatie jeugdbeleid.
Wethouder van Kessel geeft aan dat bij de stukken betreffende dit punt alleen het rapport ter
inzage heeft gelegen. Vervolgens geeft de wethouder een toelichting op de diverse onderdelen
en uitkomsten van het rapport. Vervolgens is er een discussie tussen de wethouder en dhr.
Joosten over de evaluatie van het jeugdbeleid. Wethouder van Kessel en dhr. Joosten zouden
deze graag op de agenda willen hebben.
Dhr. Bruijnen zou graag aandacht willen hebben voor de verkeerspunten. Wethouder van
Kessel geeft aan dat het verkeersveiligheidsplan naast de verkeerspunten uit de enquête
worden gelegd. De raad kan dan het plan eventueel bijstellen.
11. Rondvraag.
Naar aanleiding van een vraag van de heer M. van Kessel geeft wethouder van Kessel aan dat
financieringsvragen betreffende de wet WMO vallen onder de wethouder van financiën dhr.
Simons. Wethouder van Kessel geeft verder aan dat hij er sterk op aangedrongen heeft om de
bestaande voorwaarden betreffende het vervoer over te nemen.
Naar aanleiding van de eerste vraag van dhr. Claessen geeft wethouder van Kessel aan dat de
school aangepast moet zijn voor gehandicapten. Het ITS-symbool. Deze problematiek blijft
overigens nog steeds een discussiepunt met Prisma. De raad heeft in eerdere instantie besloten
om af te zien van verdere juridische stappen. De school moet echter wel klaar zijn om
gehandicapte leerlingen te ontvangen.
Voor wat betreft de tweede vraag geeft wethouder van Kessel aan dat speciale scholen
gedeeltelijk zullen verdwijnen waardoor een gedeelte van de leerlingen naar gewone scholen
zal gaan. Of er extra middelen zullen komen is nog lang niet duidelijk.
Dhr. Joosten vraagt naar aanleiding van de eerdere vernieling van de borden in Kessel-Eik of
er al gesprekken zijn geweest met de dorpsraad. De burgemeester geeft aan dat er twee
gesprekken zijn geweest met de dorpsraad. Het compromis is dat de borden worden herplaatst
met als onderbord “dorpskern Kessel-Eik”. De gemeente krijgt nog bericht of de dorpsraad
met het voorstel kan leven. Komt er geen compromis dan komen er geen nieuwe borden.
Mevr. Lenders vraagt naar de stand van zaken betreffende de WMO. Wethouder van Kessel
geeft aan dat er over twee weken portefeuillehoudersoverleg is en dat dan de pilot zal worden
vastgesteld. De goedkeuring zijdens het ministerie is inmiddels ontvangen. In de komende
periode komen er nog een aantal bijeenkomsten met de raad.
Dhr. Bouten spreekt de vrees uit dat het kleuterbureau naar Helden vertrekt aangezien er
ruimtegebrek is. Wethouder van Kessel geeft aan dat het ruimtegebrek aan hem kenbaar is
gemaakt. In de toekomst verwacht hij mogelijkheden in het nieuwe plan “De Merwijck”. In
de tussenliggende periode zal er iets georganiseerd moeten worden. Hij spreekt de hoop uit
dat dit misschien mogelijk is middels de woningstichting.
12. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.40 uur de vergadering.
Vastgesteld in de vergadering van de commissie Burgerzaken van …..

2007.

De voorzitter,

De commissiegriffier,

J. Emonts

A.J.E.M. Houwen
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