V

GEMEENTE
VALKENSWAARD

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 7 juni 2012 om 20.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezigen
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Afwezig:

dhr-. A.B.A.M. Ederveen
mw. C. Miedema
dhr. J.H.M. van Asten, mw. LT. Berendsen, dhr. B.F.B.J. Bots,
dhr. P.J.M, van der Burgt, dhr. A.W.C.B. van Daal, dhr. J.J.M, van Dijk,
dhr. M.J.C.W. van Erp, dhr. T.P.T.H. Geldens, dhr. E.J.E. van de Goor,
mw. M.P.G.M. Krikhaar-Fleuren,
dhr. P.P. Leenders, mw. B.N.M.A.M. van
J.W.P.G.
Luijendijk,
Leeuwen-Aarts,
dhr.
J.C.
Luijbregts
dhr.
mw. M.T.C. Maas-Jacobs, dhr. W.F.L.G. Mesman, mw. J.M. Smeets,
dhr. F.W.H.J. Smits, hr. P.C.N.M, van Steensel, dhr. M.J.J.F.M.W. Tooten,
dhr. W.A. Verhoeven
Meurs
Hovens,
dhr.
dhr.
H.H.M.
J.H.C.
van

Opening.
De heer Ederveen opent de vergadering.
Vaststellen van de agenda.
De heer Tooten geeft aan dat hij (mede namens de heer E. van de Goor) een motie "vreemd aan
de orde van de dag) betreffende de subsidie SSOV wil indienen.
De voorzitter geeft aan dat deze motie genoteerd wordt als agendapunt 4.
De agenda wordt, met bovenstaande wijziging, conform vastgesteld.
Voorstel inzake Nota Kaders 2013-2016.
Ten aanzien van dit voorstel wordt door de fractie PvdA een amendement ingediend. Het
dictum van het amendement luidt als volgt:
Besluit het voorgenomen besluit onder 3 (te weten "3. instemmen met de voorgestelde keuzes
en ambities van het college etc. etc" te wijzigen in: 3. "Kennis te nemen van voorgestelde
keuzes en ambities van het college etc. etc".
Dit amendement wordt met algemene stemmen aanvaard.
De stemming over de beslispunten van het (geamendeerde) besluit verloopt als volgt:
• Beslispunt 1 wordt met algemene stemmen aangenomen;
• Beslispunt 2 wordt met 14 stemmen vóór (fracties CDA, H&G en PvdA) en 7 stemmen tegen
(fracties D66, Valkenswaard Lokaal en WD) aangenomen;
• Het geamendeerde beslispunt 3 wordt met algemene stemmen aangenomen.
Motie vreemd aan de orde van dag ingediend door de fracties CDA en Valkenswaard Lokaal
betreffende de subsidie SSOV.
Deze motie wordt met 11 stemmen vóór (fracties CDA en Valkenswaard Lokaal) en 10
stemmen tegen (fracties D66, H&G, PvdA en W D ) aanvaard.
Na sluiting van de vergadering volgt een besloten voortzetting van de raadsvergadering.
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Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
2 juli 2012.
de raadsgriffier

de voorzitter,

drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester
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