
 

Resultatenoverzicht raadsvergadering 

   

Raadsavonden 29 en 30 maart 2021 – Oordeelsvorming  
    

Wat brengt dit overzicht in beeld: 

- door de raad genomen besluiten; 
- toelichting en door het college van B&W gedane toezeggingen;  

 
Onderdeel: Agendapunten 

AP  Korte omschrijving agendapunt 
 

POHO 1. Besluiten 2. Toelichting en toezeggingen college B&W 

1. 

 

Opening 

 

 29 maart 2021, om 19.30 uur.  

2. Vaststellen definitieve agenda 

 

 Agendapunt 2.1 wordt toegevoegd aan 
de agenda: Afscheid van wethouder 
Daan de Kort. 
De behandeling van agendapunten 
6.2-6.4 en 7 wordt geagendeerd op 30 
maart 2021, het vervolg van deze 
oordeelsvormende raadsvergadering. 

 

2.1 Afscheid wethouder Daan de Kort 
 

   

3. Informatieronde    
3.1 Vragen vanuit de raad aan het college  Er zijn geen vragen.   
     

3.2 Mededelingen vanuit de raad over de 
regionale samenwerkingsverbanden 
 

 Er zijn geen mededelingen.   

3.3 Mededelingen vanuit het college van 
Burgemeester & Wethouders  

 Er zijn geen mededelingen.  
 

4. Artikel 42 vragen 

 

   

4.1 D66 inzake Ondernemersscan JR  D66 geeft aan geen antwoord te lezen in de 
antwoordbrief van het college. POHO JR reageert dat 
het college nog geen antwoord op de gestelde vraag 
heeft. De gemeente is in gesprek met ondernemers. 
Het college wil de aanpak rondom de gevolgen van de 
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coronacrisis integraal benaderen. Het verzoek is om 
nog even te wachten tot de integrale aanpak zover is. 

4.2 Lokaal Liberaal inzake Verlichting en 
reclamezuil Verlengde Oersebaan 

HvdL  Lokaal Liberaal vraagt of er al opdracht is verstrekt, 
zodat de verlichting eind 2022 gerealiseerd is. POHO 
HvdL geeft aan dat het eind 2022 gerealiseerd wordt. 
Lokaal Liberaal vraagt ook wanneer besloten is tot de 
reclamezuilen en waarom geen actuele informatie (bv. 
Koop Lokaal) wordt getoond. POHO HvdL licht toe 
wanneer het besluit is genomen (toegevoegd aan 
pakket van voorzieningen) en geeft de suggestie voor 
actuele content door aan het cluster Communicatie. 

5. 

 

Spreekrecht burgers  Er hebben zich 6 insprekers gemeld 
inzake agendapunt 6.1: 

 dhr. Van de Pas 
 dhr. (P.) Beex 
 dhr. (T.) Beex 
 dhr. Huister 
 dhr. Dagevos 
 dhr. Kimpen 

De inspreekbijdragen en/of presentaties zijn 
beschikbaar voor de gemeenteraad. 

6. Raadsvoorstellen    
6.1 21.025 Vaststellen bestemmingsplan 

‘Zilverackers, Kransackerdorp’ 
 
 

HvdL De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als bespreekstuk te 
agenderen voor de besluitvormende 
raadsvergadering op 20 april 2021. 

POHO HvdL geeft eerst een reactie op de 
inspreekbijdragen. Diverse fracties vragen vervolgens 
naar inzicht in het proces over de verkeersafwikkeling 
dat de gemeente heeft doorlopen met omwonenden. 
HvdL zegt toe dat hij een memo/notitie met de raad zal 
delen waarin de informatie over het proces rondom de 
verkeersafwikkeling is opgenomen. Hij voegt hierbij de 
stukken toe die zijn gedeeld in het kader van een WOB-
verzoek van (een) inspreker(s). De memo/notitie zal 
binnen één maand worden gedeeld. 
Ook vragen meerdere fracties naar de mogelijkheden 
om de verzoeken van een tweetal insprekers in te 
willigen, zodat daar ook woningbouw mogelijk wordt 
gemaakt. HvdL licht toe dat de redenen om dit niet te 
doen zijn opgenomen in de nota van zienswijzen. 
Hierbij gaat het om aspecten van het groene karakter 
van het perceel aan de Sondervick, de 
precedentwerking en het behoud van het onderscheid 
tussen de bestaande woningen aan de Zittard en de 
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nieuwe woongebieden. In dit plan zullen deze percelen 
niet voor woningbouw meegenomen worden.  
Veel fracties hebben vragen over de 
verkeersafwikkeling als gevolg van de woningbouw en 
daardoor toename van verkeersbewegingen na 
ontwikkeling van het plangebied. HvdL licht toe dat dit 
uitgebreid is onderzocht. Het merendeel van de 
verkeersafwikkeling wordt ontsloten via de Zilverbaan 
en dat met de voorgestelde maatregelen valt de druk 
op de bestaande wegen ruim binnen de normen valt en 
wordt dit zelfs minder wordt op de Sondervick ten 
opzichte van het basisjaar 2015-2017. HvdL geeft aan 
dat als de aansluiting op de A67 is ontwikkeld, 
beoordeeld wordt of dit inderdaad zo is. Mocht het 
anders blijken te zijn, dan zal een heroverweging 
plaatsvinden. HvdL geeft aan dat dit in lijn met het 
GVVP is en met de motie die de raad heeft aangenomen 
in verband met het verkeer op de Sondervick.  
Naar aanleiding van een vraag van VSA is HvdL 
nagegaan of het mogelijk is een staatje met 
percentages woningcategorieën (zoals opgenomen in de 
Ontwikkelvisie Zilverackers) op te nemen in/bij het 
bestemmingsplan. Dit staatje kan niet in de regels 
worden opgenomen, alleen in de toelichting. Omdat dit 
geen juridische waarde heeft, wordt dit niet verwerkt. 
 

 

Schorsing: De vergadering wordt (na de eerste termijn van agendapunt 6.1) om 23.30 uur geschorst en wordt hervat op dinsdag 30 maart 2021 om 19.30 
uur.  

6.2 21.027 Keuzenota aanpassen doelstelling 
restafval  

JR De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als hamerstuk te 
agenderen voor de besluitvormende 
raadsvergadering op 20 april 2021. 
Variant 1 wordt uitgewerkt in een 
concept-raadsbesluit. 

De fracties stellen veel vragen over de mogelijkheden 
van nascheiding en hoe dit zich verhoudt tot de 
voorliggende keuzes. POHO JR licht toe dat op de korte 
termijn nascheiding niet verstandig is. Enerzijds 
vanwege het lopende contract en anderzijds omdat 
nascheiding op dit moment een achteruitgang betekent 
vanuit milieu perspectief. Op de lange termijn staat JR 
positief tegenover nascheiding gelet op de 
ontwikkelingen. Dit wordt in de gaten gehouden en 
mogelijk is dit bij afloop van het contract (2028) zover 
ontwikkeld dat dit wel de beste optie is.  
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Ook stellen meerdere fracties vragen over de 
afvalinzameling bij hoogbouw. JR legt uit dat het 
invoeren van verschillende systemen voor hoog- en 
laagbouw teveel nadelen heeft. De ontwikkelingen op 
het gebied van nascheiden kunnen hier mogelijk 
uitkomst bieden op termijn. In het op te stellen 
uitvoeringsprogramma zal wel bekeken worden wat er 
meer gedaan kan worden voor de bewoners van 
hoogbouw.  
JR geeft aan dat in het op te stellen concept-
raadsbesluit nadrukkelijk het jaartal 2025 wordt 
opgenomen (in relatie tot behalen van aangepaste 
doelstelling).  

 6.3 21.023 Bijstellen krediet Kempenbaan West AvdO De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt als hamerstuk te 
agenderen voor de besluitvormende 
raadsvergadering op 20 april 2021. 

Alle fracties vragen om inzicht in komende 
(on)voorziene risico’s danwel volgende extra 
kredietaanvragen. POHO AvdO licht toe dat alle nu te 
voorziene risico’s zijn meegenomen en dat met het 
project met de huidige kredietaanvraag volbracht moet 
kunnen worden. Hij geeft aan dat risico’s die nu niet te 
voorzien zijn ook niet ingeschat kunnen worden en dat 
hij zodoende geen garantie kan geven. AvdO zegt toe 
dat er een overzicht zal worden gedeeld van de 
voorziene risico’s en van de bijbehorende bedragen. 

6.4 21.025 Actualisatie bebouwde komgrens 
Kempenbaan West 

AvdO De oordeelsraad adviseert dit 
agendapunt vooralsnog als 

hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op 
20 april 2021. 
 

De fracties vinden het een logisch voorstel.  
 

7. Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 
22.25 uur. 

 

 

POHO = Portefeuillehouder 

MD = Marcel Delhez (Burgemeester) 

AvdO = Ad van den Oever (VVD) 

MvD = Mariënne van Dongen-Lamers (GBV) 

DdK = Daan de Kort (VVD) 

HvdL = Hans van de Looij (GBV) 

JR = Jeroen Rooijakkers (PvdA) 

 


