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GEMEENTE
VALKEN SWA A R D

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 24 mei 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. I.T. Berendsen, dhr. B.F.B.J. Bots,
dhr. P.J.M. van der Burgt, dhr. A.W.C.B. van Daal, dhr. T.P.T.H. Geldens,
dhr. E.J.E. van de Goor, mw. M.P.G.M. Krikhaar-Fleuren, dhr. P.P. Leenders,
dhr. J.W.P.G. Luijendijk, mw. M.T.C. Maas-Jacobs, dhr. W.F.L.G. Mesman,
dhr. J.H.C. van Meurs, mw. J.M. Smeets, dhr. F.W.H.J. Smits,
hr. IP.C.N.M, van Steensel, dhr. M.J.J.F.M.W. Tooten, dhr. W.A. Verhoeven
dhr. J.J.M, van Dijk, dhr. M.J.C.W. van Erp, dhr. H.H.M. Hovens,
mw. B.N.M.A.M. van Leeuwen-Aarts, dhr. J.C. Luijbregts

Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt conform vastgesteld.
Voorstel inzake vaststelling Jaarstukken 2011.
Ten aanzien van dit voorstel wordt door de fractie W D een amendement ingediend. Het
dictum van het amendement luidt als volgt:
1 De voorziening financiële bedrijfsvoering niet te vormen;
2 Het saldo € 570.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.
Dit amendement wordt met 1 stem vóór ( W D ) en 17 stemmen tegen (overige fracties)
verworpen.
Wel geven de voorzitters van de fracties Valkenswaard Lokaal en H&G in een stemverklaring
aan dat ze van oordeel zijn dat het college van b&w de raad transparanter had moeten
informeren over de getroffen Voorziening Doorontwikkeling bedrijfsvoering.
Met algemene stemmen wordt conform het voorstel het volgende besluit genomen:
1 Het jaarverslag en de jaarrekening 2011 vast te stellen;
2 Het voordelig rekeningresultaat ad€ 703.229,- toe te voegen aan de algemene reserve;
3 27 Kredieten naar het dienstjaar 2012 over te hevelen in verband met het overschrijden van
de geldigheidsduur van het accorderingsjaar en het daaropvolgende dienstjaar
(beleidskader) volgens bijlage 1;
4 De krediettermijn met één jaar te verlengen;
5 Exploitatiebudgetten 2011 -zijnde 14 budgetten- naar het dienstjaar 2012 over te hevelen
via de reserve "af te wikkelen activiteiten " volgens bijlage 2;
6 Het overschot in de reserve afvalstoffenheffing in 2013 terug te betalen. Conform regulier
beleid is dat € 36, - voor een eenpersoonshuishouden en € 83, - voor een
meerpersoonshuishouden.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
2 juli 2012.
v
i

de raadsgriffier,
drs. C. Miedema
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drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester
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