Verslag raadscommissie
Datum: 15 maart 2012, voortzetting 19 maart 2012
Tijd:
beide avonden 20.00 uur
Plaats: raadszaal
BESPREKING DONDERDAGAVOND 15 MAART 2012
Voorafgaand aan de vergadering biedt dhr. Brugmans de “ Valkbonbon” aan aan de
voorzitter van de raad en de voorzitter van het Valkerijmuseum.
Opening
De vicevoorzitter, de heer Luijbregts, opent de vergadering. Op zijn voorstel wordt een
minuut stilte in acht genomen voor de slachtoffers van het busongeluk uit Lommel.
1) Vaststellen van de agenda
Vanuit de fractie VL wordt het voorstel gedaan om agendapunt 13 (Voorstel inzake het
vaststellen van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en ander werkzaamheden van
de raad gemeente Valkenswaard 2012) van de agenda te halen. Dit om reden dat “ de
voorbereiding van dit agendapunt zorgvuldiger kan”.
De voorzitter stelt vast dat de meerderheid van de leden het voorstel om het van de agenda te
halen, niet overneemt.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2) Vaststellen van het verslag van de commissievergadering dd. 16 februari 2012
Dit verslag wordt conform vastgesteld.
3) Voorstel om de nota Accommodatiebeleid als input mee te nemen in de integrale
bezuinigingsdiscussie omtrent de Nota Kaders
Uit de bespreking blijkt dat de commissie het voorstel niet duidelijk vindt. Enerzijds blijkt uit
het voorstel dat het college er behoefte aan heeft dat de commissie een “ richting meegeeft”
(zie pag. 5 van het voorstel “ Scenario-opbouw”). Anderzijds is deze behoefte niet duidelijk
vertaald in het in het voorstel opgenomen concept besluit. De beslispunten 1 en 2 van dit
concept besluit hebben een hoog “ open-deur-karakter” en in beslispunt 3 wordt de raad
gevraagd uit te spreken “ dat maatschappelijk vastgoed moet leiden tot voorstellen waarbij
een structurele bezuiniging gerealiseerd wordt die bijdraagt aan de meerjaren
bezuinigingstaakstelling”. Met dit derde beslispunt is het voorliggende rapport als het ware
teruggebracht tot een “ geld-keuze”. Naar de opvatting van een groot aantal fracties wordt
daarmee geen recht gedaan aan de hervormingsvoorstellen die in het rapport worden
beschreven.
Bovendien wordt in het voorstel onvoldoende de relatie gelegd met de nota
Accommodatiebeleid Valkenswaard uit 2010. Hoe verhoudt de voorliggende nota zich tot
deze nota uit 2010.
In reactie op deze inbreng, wordt van de zijde van het college aangegeven dat het college
inderdaad graag van de raad verneemt welke richting het op moet met het
accommodatiebeleid. In het voorstel geeft het college aan dat het wat haar betreft richting
scenario C (Bezuiniging) zou moeten gaan.
De commissie stelt vast dat dit scenario in het voorliggende voorstel zeer beperkt is
uitgewerkt. Niet is aangegeven wat scenario C functioneel-technisch en financieel concreet

gaat betekenen. De commissie wil meer inhoudelijke informatie over de scenario’s hebben,
alvorens richting gevende uitspraken te doen.
Vanuit de commissie wordt het college het voorstel gedaan om in de komende cyclus
comm/raad (april) met een aangepast, meer inhoudelijk voorstel te komen. De uitkomsten van
de bespreking van dit nieuwe, aangepaste voorstel kunnen dan betrokken worden bij de
discussie over de Nota Kaders.
Tenslotte verzoekt met name de fractie VL om meer tijd voor de organisaties om een reactie
op het voorliggende rapport te geven. Deze fractie vindt de gegeven reactietermijn van vier
weken, te kort.
4) Voorstel inzake het vaststellen van het Landschapsontwikkelingsplan Valkenswaard
2011-2020
Het voorstel wordt uitgebreid besproken.
Er wordt ondermeer wat langer stil gestaan bij de volgende punten:
- de status van het plan. Is het een beleidsplan of veeleer een bouwsteen voor de
Structuurvisie? En als het een beleidsplan is, had het dan niet in de inspraak moeten worden
gebracht?
Ambtelijk medewerker dhr. Sandkuijl geeft aan dat het “ een op zich zelf staand plan is met
een duidelijke koppeling naar de Structuurvisie en het bestemmingsplan Buitengebied”.
Portefeuillehouder dhr. Buiter benadrukt dat het beschikken over een
Landschapsontwikkelingsplan (= visie op hoe het landschap er naar de opvatting van de
gemeente er uit zou moeten zien) met name ook nodig is om voor subsidies in aanmerking te
komen;
- wat heeft het opstellen van het plan gekost?
De portefeuillehouder zegt toe nog inzicht in de kosten van de totstandkoming van het plan te
zullen verstrekken;
- de zgn. Groene Wiggen. Deze zijn van groot belang. De instandhouding van deze
landschappelijke elementen wordt in het plan onvoldoende geborgd.
De portefeuillehouder deelt deze zorg niet. De wiggen zijn inderdaad “heilig”. Voorzover er
op binnen de wiggen gelegen gronden ontwikkelingen zijn gepland (denk aan de hotels bij
Rofra) worden die zorgvuldig ingepast;
- de betrokkenheid van de ZLTO bij de totstandkoming van het plan.
Aangegeven wordt dat de ZLTO nauw betrokken is geweest bij de opstelling van het plan.
- de uitvoerbaarheid van de in het plan geformuleerde projecten.
Portefeuillehouder dhr. Buiter spreekt in dit verband over het bekende “ kip-ei-verhaal”. Je
hebt een plan en projecten nodig om met ondermeer ontwikkelaars afspraken te maken over
bijdragen voor het in te stellen landschapsfonds.
5) Voorstel inzake de zienswijze op de concept Regionale Woonvisie
De commissie is nog niet heel enthousiast over de voorliggende concept Regionale
Woonvisie. De leden vinden het plan “ niet uitmunten in helderheid en duidelijkheid”. Mede
doordat het plan nogal abstract is, is er de zorg of de visie wel goed aansluit op ondermeer het
Structuurplan van de gemeente. Passen de geplande ontwikkelingen Lage Heide en
Dommelkwartier wel in de voorliggende visie? Wat wordt eigenlijk onder “kleinschalige
toevoegingen” verstaan?
Portefeuillehouder benadrukt dat de gemeentelijk projecten Lage Heide en Dommelkwartier “
niet verdwijnen als de visie wordt vastgesteld”, maar wijst er tegelijkertijd wel op dat de regio
rekening dient te houden met krimp.
Vanuit de fractie CDA worden drie suggesties aangedragen voor opname in de zienswijze
richting het DB van het SRE.

6) Voorstel inzake het vaststellen van de raadsopdracht Woonvisie
Vastgesteld wordt dat de voorliggende concept raadsopdracht is opgesteld in vervolg op de
input die op 19 januari 2012 vanuit de commissie op de startnotitie is gegeven. In de concept
raadsopdracht is “ de grootste gemene deler” van de opvattingen vanuit de commissie
opgenomen.
Desalniettemin zijn er toch nog – met name vanuit de fractie CDA – opmerkingen bij de
voorliggende raadsopdracht.
De commissie stelt vast dat de raadsopdracht naar aanleiding van deze opmerkingen niet
behoeft te worden aangepast.
Tenslotte wordt er vanuit de commissie gevraagd in hoeverre de prestatieafspraken met
Woningbelang tot en met 1 april zijn gehaald. Portefeuillehouder dhr. Buiter zegt de raad een
overzicht toe.
7) Voorstel inzake het herstel motivering bestemmingsplan “ Lage Heideweg”
Er worden enkele vragen over het voorstel gesteld.
Desgevraagd legt behandelend medewerker dhr. Vorster uit waarom herstel van de motivering
nodig is.
Herstel is nodig omdat er in de ontheffingsaanvraag Flora- en Faunawet is uitgegaan van een
nieuwe bredere brug. Deze bredere brug wordt aangelegd als mitigerende maatregel.
8) Voorstel inzake het verkeersveiliger maken van het kruispunt Kardinaal De
Jongstraat – Kerkhofstraat – Nieuwe Waalreseweg
Het voorstel wordt uitgebreid besproken. Uit de bespreking blijkt dat de commissie nog niet
overtuigd is van de noodzaak om het kruispunt te wijzigen in een rotonde. De commissie wil
graag meer inzicht in de uitkomsten van het verkeersveiligheidsonderzoek van het SRE.
Portefeuillehouder dhr. Wijnen zegt toe de onderzoeksrapportage ter kennis van de raad te
zullen brengen.
Vanuit met name de fractie H&G, wordt gewezen op de situatie van de inritten op de Nieuwe
Waalreseweg, en dan met name de inrit van AH. Wordt die in het plan ingepast, en zo ja, hoe?
Hierover wordt meer informatie toegezegd.
Voorgesteld wordt om vanuit de behoedbaarheidsreserve een budget voor de aanleg rotonde
beschikbaar te stellen. In het voorstel wordt niet ingegaan op evt. middelen vanuit groot
onderhoud. Met name de fractie VL wil beter onderbouwd zien waarom een beroep gedaan
moet worden op de behoedbaarheidsreserve.
Deze onderbouwing wordt toegezegd.
Tenslotte wordt vanuit de commissie aangegeven dat ze van oordeel is dat beslispunt 5 (“ Het
resterende budget van de behoedbaarheidsreserve (€ 202.000,-) bestemmen voor herinrichting
Markt fase 2” ) niet in het voorliggende voorstel thuis hoort.
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De voorzitter heropent de vergadering.
9) Voorstel inzake het vaststellen van het beleidskader economische zaken voor de
periode 2012 tot en met 2015
Vanuit de commissie zijn er enkele vragen en opmerkingen bij het plan. Er wordt ondermeer
wat langer stilgestaan bij de volgende planonderdelen:
- de in het plan geformuleerde speerpunten. Verschillende fracties vinden deze niet heel
SMART geformuleerd. Wat gaan we nu echt doen op deze punten?
Behandelend ambtenaar dhr. de Haas benadrukt dat het voorliggende plan een richtinggevend
beleidskader is. Voor de in het plan geformuleerde speerpunten worden nog concrete
doelstellingen geformuleerd.
- gronduitgifte naast de Vest. In het plan staat aangegeven dat ingezet wordt op uitbreiding
van Schaapsloop 1 door gronduitgifte naast De Vest. De fractie CDA vraagt hoe dit zich
verhoudt tot het landschapsontwikkelingsplan.
Portefeuillehouder dhr. Buiter zegt toe na te zullen gaan of de beide plannen op dit punt niet
“botsen”.
- voor de langere termijn wordt in het plan gesproken over gefaseerde ontwikkeling van
bedrijventerrein Lage Heide. Hoe verhoudt zich dat met het voornemen om het gebied Lage
Heide recreatief te ontwikkelen.
De portefeuillehouder legt uit dat bedrijventerrein Lage Heide vooral beschouwd moet
worden als “ taktische voorraad die we kunnen inleveren”;
- aandacht wordt gevraagd voor de ondernemers in de detailhandel en de horeca. In dit
verband wordt gewezen op het instrument betaald parkeren en op de paracommercie;
Tenslotte zegt de portefeuillehouder nog toe:
- inzicht te zullen geven inzake de wachtlijst voor bedrijventerrein en
- na te zullen gaan of de gemeente is aangesloten bij het Expat-center.
10) Voorstel inzake wijzigingen in het evenementenbeleid voortvloeiend uit de motie dd.
26 januari 2012 betreffende evenementen op het gebied van dance, house, terror,
hardcore etc. op de locatie Markt
Desgevraagd legt portefeuillehouder dhr. Wijnen de achtergronden en bedoelingen van het
voorliggende voorstel nog een keer toe. Het betreft een voorstel voor tijdelijke wijziging om
het mogelijk te maken om aan een specifieke wens van de raad te voldoen.
Ook na de toelichting van de portefeuillehouder blijven verschillende commissieleden vragen
houden bij de formulering van het voorstel.
Commissievoorzitter dhr. Luijbregts geeft het college daarom in overweging “ dat het
misschien goed is om in de definitieve tekst meer duidelijkheid te geven”.
Vanuit de fractie VVD wordt er met nadruk op gewezen dat er behalve toestemming op basis
van het evenementenbeleid, ook vrijstelling op basis van het bestemmingsplan moet worden
verleend.
11) Voorstel inzake het vaststellen van de Beleidsvisie Externe Veiligheid
Er zijn enkele vragen over dit voorstel. Deze vragen worden door portefeuillehouder dhr.
Ederveen en ambtelijk medewerker dhr. Wilbers beantwoord.
Er wordt wat langer stilgestaan bij de aanwijzing van een deel van bedrijventerreinen De
Schaapsloop als clustergebied (in rood aangegeven gebied op bijlage 1 van de plan). De
vertegenwoordiger van de fractie VVD beargumenteert dat hij het gebied ongelukkig vindt
gekozen c.q. te groot vindt.

12) Voorstel inzake het vaststellen van de financiele beheersverordening 2012
De vertegenwoordiger van de fractie H&G kondigt aan nog schriftelijk vragen over de
voorliggende verordening te zullen stellen.
Vanuit de fractie VL wordt aangegeven dat deze fractie er voorstander van is dat in de
verordening wordt geregeld hoe omgegaan wordt met bespaarde rente.
Dhr. Dankers, hoofd van de afdeling Financien wijst erop dat een verordening voor
onbepaalde tijd geldt. Het is om die reden de vraag of het gewenst is om de wijze van omgaan
met bespaarde rente in de verordening te regelen. Zijn voorkeur – en ook die van het college –
gaat er naar uit om bij de nota Kaders afspraken te maken over het omgaan met bespaarde
rente.
13) Voorstel inzake het vaststellen van het Reglement van Orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de raad gemeente Valkenswaard 2012
Er zijn nog verschillende vragen /opmerkingen bij het voorstel.
Naar aanleiding van de vragen/opmerkingen benadrukt de voorzitter van de raad, dhr.
Ederveen, dat het voorliggende voorstel tot stand is gekomen na het doorlopen van een
zorgvuldig voorbereidingstraject. Ook benadrukt hij het karakter van het R.v.O.: een set van
afspraken van de raad zelf over hoe ze vorm geeft aan het raadswerk.
Bij de volgende punten word ondermeer wat langer stil gestaan:
- vragenhalfuurtje. In overweging wordt gegeven om te regelen dat in het vragenhalfuurtje
elke fractie aan bod komt;
- veranderingen in de besluitenlijst. Een voorstel voor verandering dient voor de aanvang van
de vergadering bij de griffier te worden ingediend.
Dhr. Ederveen geeft aan dat deze regeling handig is in verband met de mogelijkheid evt. nog
de band af te luisteren.
- regeling van de ingekomen stukken. De vertegenwoordiger van de fractie H&G geeft aan de
huidige regeling te willen handhaven;
- regeling presidium. Vanuit de fractie VL wordt gevraagd of het presidium een commissie is.
De griffier geeft aan dat verschillende soorten commissies kunnen worden onderscheiden:
ondermeer raadscommissies (commissies die de besluitvorming in de raad voorbereiden) en
bestuurscommissies (commissies die door de raad bevoegdheden krijgen overgedragen). Het
presidium is een bestuurscommissie;
- regeling spreektijden. De fractie H&G vindt deze te restrictief.
De griffier wijst erop dat de regeling spreektijden in het nieuwe R.v.O. ongewijzigd is ten
opzichte van het huidige R.v.O;
- art. 13 aanwezigheid wethouders. Dit artikel roept vragen op. Is het bepaalde in lid 2 niet
overbodig.
De griffier zal deze regeling nog eens goed bekijken en met een nadere toelichting komen.
Dhr. Ederveen concludeert dat er nog een paar vraagpunten over zijn. Hij wijst op de
mogelijkheid de regeling te amenderen. Het is zeker niet de bedoeling een regeling “ op te
dringen”.
Vanuit verschillende fracties wordt benadrukt dat ook voor de vaststelling van het R.v.O. het
meerderheidsprincipe geldt.
14) Rondvraag
= nota Accommodatiebeleid
Vanuit de fractie CDA wordt benadrukt dat zij in aansluiting op hetgeen 15 maart 2012 is
overwogen over het voorstel inzake de nota Accommodatiebeleid, deze nota toch graag op de
agenda voor de raadsvergadering van 29 maart a.s. hebben. De vertegenwoordigers van de
fracties PvdA en H&G geven hetzelfde aan.

De voorzitter benadrukt dat de behandeling van dit agendapunt niet wordt heropend. De
commissie heeft haar advies gegeven.
= gevaarlijke stoffen
Commissielid dhr. van de Goor vraagt om een lijst met stoffen die gevaarlijk zijn voor de
volksgezondheid.

