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GEMEENTE
VALKE N S W A A R D

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 24 november 2011 om 20.00 uur in
de raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezigen
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

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.TH. Geldens, dhr. E.J.E. van de Goor,
dhr. H.H.M. Hovens, mw. M.P.G.M. Krikhaar-Fleuren, dhr. P.P. Leenders,
mw. B.N.M.A.M, van Leeuwen-Aarts, dhr. J.C. Luijbregts 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, dhr. P.C.N.M, van Steensel,
dhr. M.J.J.F.M.W. Tooten, dhr. W.A. Verhoeven

Afwezig:
1.

Vragenhalfuurtje.

2.

Vaststellen van de agenda.
Peter van der Burgt kondigt namens de fracties H&G, PvdA, CDA en Valkenswaard een motie
vreemd aan de orde van de dag aan betreffende een mogelijk vrachtwagenverbod. Deze motie
zal als laatste agendapunt behandeld worden.
De agenda wordt met bovenstaande wijziging vastgesteld.

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van 20 oktober 2011.
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

4.

Vaststellen van het Verslavingsbeleid 2011 en verder gemeente Valkenswaard.
De nota Verslavingspreventiebeleid 2011 en verder wordt met algemene stemmen vastgesteld.

5.

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken.
Geen opmerkingen naar aanleiding van de ingekomen stukken. De griffier wordt gewezen op de
bestaande afspraken inzake de ingekomen stukken.

6.

Vaststellen van het bestemmingsplan Nieuwe Waalreseweg-Hazelaar.
Door de fractie H&G wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de tekst op bladzijde
36 van de toelichting van het bestemmingsplan ("aan de Nieuwe Waalreseweg zal een inrit
behouden blijven voor de bestaande toegang tot het perceel Sleutelbloem 13. Overige") uit de
toelichting te verwijderen.
Geconstateerd wordt dat alle fracties unaniem vóór het amendement zijn, waarmee het
amendement met 23 stemmen vóór is aangenomen.
Door de fractie H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken de
illegale situatie (gebruik van gemeentegronden voor de functie van een in- en uitrit gelegen aan
de Sleutelbloem 13) ter hand te nemen met het oog op een mogelijke legalisatie.
Geconstateerd wordt dat de fracties H&G, PvdA en CDA vóór de motie zijn en de fracties D'66,
Valkenswaard Lokaal en W D tegen, waarmee de motie met 15 stemmen vóór en 8 stemmen
tegen is aangenomen.
Het gemandateerde besluit wordt met algemene stemmen vastgesteld.
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7.

Vaststellen van de Beleidsvisie Sport en Bewegen in Valkenswaard.
Door de fractie van D'66 wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken
om per 1 januari 2012 alle actuele subsidies, op een duidelijke en overzichtelijke wijze, te
publiceren op de website en hierbij in ieder geval te vermelden om welk (sub)beleidsveld het
gaat, wie de subsidieontvanger is, wat de hoogte van het subsidiebedrag is en de omschrijving
(doel) van de subsidieaanvraag en om de gemeenteraad over de voortgang hiervan te informeren
en dit tevens te communiceren naar de inwoners van de gemeente Valkenswaard.
Geconstateerd wordt dat alle fracties unaniem vóór de motie zijn, waarmee de motie met 23
stemmen vóór is aangenomen.
Door de fractie CDA wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken de
mogelijkheden te verkennen van een gemeentelijk sportbedrijf dat sneller en adequater op zaken
inspeelt aangaande het sportbeleid en de raad hierover bij de behandeling van het
accommodatiebeleid uitsluitsel te geven.
Geconstateerd wordt dat de fracties CDA, D'66 en de W D vóór de motie zijn en de fracties
H&G, PvdA en Valkenswaard Lokaal tegen, waarmee de motie met 8 stemmen vóór en 15
stemmen tegen is verworpen.
De Beleidsvisie Sport en Bewegen in Valkenswaard wordt met algemene stemmen vastgesteld

8.

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties H& G, PvdA, CDA en Valkenswaard
Lokaal betreffende een vrachtwagenverbod.
Door de fracties H&G, PvdA, CDA en Valkenswaard Lokaal wordt een motie ingediend ertoe
strekkend het college te verzoeken het Provinciaal bestuur mede te delen dat de gemeente
Valkenswaard actie mee wenste te werken aan het vooronderzoek naar een mogelijk in te stellen
vrachtwagenverbod, de bij dit vooronderzoek betrokken gemeenten op de hoogte te brengen van
deze actieve attitude en deze gemeenten aan te sporen eenzelfde positieve attitude aan te nemen,
het provinciaal bestuur te verzoeken zo spoedig mogelijk dit vooroverleg op te starten en de
raad tijdig te informeren over de voortgang.
Geconstateerd wordt dat de fracties CDA, D'66, H&G, PvdA en Valkenswaard Lokaal vóór de
motie zijn en de fractie W D tegen, waarmee de motie met 22 stemmen vóór en 1 stem tegen is
aangenomen.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
22 december 2011.

de raadsgriffier,
drs. C. Miedem

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