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Amendement fractie:
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Raadsvergadering:
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Raadsvoorstel 023-201 9:

Raadsvoorstel Kadernota Gro
Girculaire Kempengemeenschap
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op weg naar een

De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden, in openbare vergadering bijeen op 23 april 2019;
constaterende dat:
lokale maatschappelijke organisaties (o.a. scholen, buurt- en sportverenigingen) een actieve rol
hebben in en betrokkenheid hebben bijde inzameling van grondstoffen en (zwerf)afval;
overwegende dat:
L.
Deze inzet van maatschappelijke organisatíes resulteert ín een maatschappelijke én
financiële meerwaarde voor betreffende organisaties en daarmee voor de gehele gemeenschap.
Deze samenwerking naadloos aansluit bij de beleidsvisie 'SamenDoenl'van de gemeente
2.
Reusel-De Mierden;

besluit:
De Kadernota Grondstoffen : Samen op weg naar een circulaire Kempengemeenschap gewijzigd vast
te stellen:
na kader 9, op bladzijde 4 van de Kadernota wordt toegevoegd:
"10. Lokale maatschappelijke organisaties worden actief betrokken bij de planvorming en uitvoering
van de inzameling van grglrdstcrffên in de lokale gemeenschap"
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en gaat over tot de orde van de dag
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Behoort bij beskrit van de raad van de
Gemeente F{eusel-De Míerden
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Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie CDA
Raadsvergaderlng: 23 aprll 2019
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De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden in openbare vergadering bijeen op 23 april2O19;

constatorcndc dat:

1. op het naderbij komende ingangsdatum van het landelijke asbestverbod;
2. in één of meer Kempengemeenten lokaaf een tijdelijke en praktische subsidieregeling ís
ingesteld voor de venarijdering van kleine asbestdaken (bijgebouwen, schuurtjes etc.);
3. ln Bergeijk alleen al in totaal zich zo'n 232 deelnemers voor de subsidie en actie hebben
aangemeld, waarmee wellicht ruim 5000 m2 asbest wordt verwijderd;

oveiwegende dat:

2.

het motief hiervoor o.a. is een snelle, maar vooral zo veilig mogelijke venadjdering en afooer

van deze asbesthoudende materialen;
3. in de praktijk de eigenaar ook nog eens vaak niet overgaat tot vervanging van het dak,
maar het hele (oude) gebouw(tje) sloopt, waardoor ruimtelijk kwaliteitswinst ontstaat;

vezoekt het collcae:

1.
2.

een kort onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een tijdelijke
stimuleringsregelíng voor de verwijdering van kleine asbestdaken;
de raad te informeren over de afwegingen en de conclusie van het korte onderzoek;

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening:

(P. van Gool)
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Raadsvergadering : 23 april 2019
Onderuverp: overleg met dorpsraden en belanghebbenden over uitwerking en realisering
module 9 van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GWP)

De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden in openbare vergadering bijeen op 23 april2019;
overwegende dat:
1. lnwoners en dorpsraden behoefte hebben aan en gebaat zijn bij duidelijkheid over
uitvoeringsactiviteiten volgend uit m.n.. Module 9 van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
(GWP, vastgesteld 19 sept. 2017) die op korte termijn realiseerbaar zijn én feitelijk uitgevoerd
gaan worden;

2. Participatie van dorpsraden tijdens de voorbereiding van de concrete uitwerking van allerlei
maatregelen bijdraagt aan het inzichtelijk krijgen van de meest doelmatige en redelijk snelte
implementeren c.q. te realiseren maatregelen binnen het GVVP (het'laag hangend fruit');
3. Actieve informatie aan inwoners en dorpsraden over plannen, voordelen en gevolgen van het
principe van 'werk-met-werk combineren' zal leiden tot meer begrip en draagvlak over de planning
en werkwijze van de gemeente;

verzoekt het colleqe
f . in overleg te treden met de dorpsraden (en inwoners) om de ambities uit het GWP te vertalen
naar een globale planning alsmede tot gedragen concrete uitvoeríngsmaatregelen die op korte
termijn (2019-2020) uit te voeren zijn;
2.de raad te informeren over het resultaat van de besprekingen.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Raadsvergadering: 23 april 2019
Onderurerp: kort onder¿oek naar su bsid ie asbestven¡vijderi n gsactie

De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden in openbare vergadering bijeen op 23 april2019;

constaterende dat:
1. op het naderbij komende ingangsdatum van het landelijke asbestverbod;
2. in één of meer Kempengemeenten lokaal een tijdelijke en praktische subsidieregeling is
ingesteld voor de verwijdering van kleine asbestdaken (bijgebouwen, schuurtjes etc.);
3. ln Bergeijk alleen al in totaal zich zo'n 232 deelnemers voor de subsidie en actie hebben
aangemeld, waarmee wellicht ruim 5000 m2 asbest wordt verwijderd;
overwegende dat:

2.

het motief hiervoor o.a. is een snelle, maar vooral zo veilig mogelijke verwijdering en afvoer
van deze asbesthoudende materialen;
3.
in de praktijk de eigenaar ook nog eens vaak niet overgaat tot vervanging van het dak,
maar het hele (oude) gebouw(tje) sloopt, waardoor ruimtelijk kwaliteitswinst ontstaat;

ver¿oekt het colleqe:
een kort onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een tijdelijke
stimuleringsregeling voor de verwijdering van kleine asbestdaken;
de raad te informeren over de afwegingen en de conclusie van het korte onderzoek;

1.
2.

en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening:

(P. van Gool)

