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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op woensdag 25 april 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. PJ.M. van der Burgt, 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.MA.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
dhr. A.W.C.B. van Daal, dhr. H.H.M. Hovens

1.

Vragenhalfuurtje.

2.

Vaststellen van de agenda.
Het voorstel inzake het vaststellen van de verordening CMD gaat (op voorstel van de fractie
Valkenswaard Lokaal) naar de te bespreken stukken. Het voorstel inzake instemming met het
Gebiedsakkoord N69 wordt (op voorstel van de fractie Valkenswaard Lokaal) van de agenda
gehaald. Alvorens wordt besloten, geven alle fracties een stemverklaring. De fracties CDA,
W D en D66 geven aan dat het wat hun fractie betreft gewoon op de agenda had mogen blijven
staan, waarbij de fractie W D aantekent dat ze hecht aan een breed draagvlak voor het besluit
en dat deze fractie om die reden toch voor het voorstel om het van de agenda te halen zal
stemmen. De fracties Valkenswaard Lokaal, PvdA en H&G geven aan waarom zij het van de
agenda af willen halen. Uiteindelijk wordt met 14 stemmen vóór (fracties Valkenswaard Lokaal,
PvdA, H&G en W D ) en 7 stemmen tegen (CDA en D66) besloten om het voorstel van de
agenda af te halen. Het voorstel inzake het wijzigen van de Bouwverordening gaat (op voorstel
van de fractie H&G) naar de hamerstukken.

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van 29 maart 2012.
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

4.

Voorstel inzake wijzigen van de Bouwverordening Valkenswaard 2010 naar aanleiding van
het invoeren van het Bouwbesluit 2012.
Met algemene stemmen wordt conform het voorstel het volgende besluit genomen:
1 De bouwverordening gemeente Valkenswaard 2010, zoals vastgesteld op 23 december 2010
in te trekken;
2 De Bouwverordening gemeente Valkenswaard 2012 vast te stellen.

5.

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken.
Er zijn geen vragen/opmerkingen naar aanleiding van de ingekomen stukken.

6.

Voorstel inzake vaststellen van de Verordening regelende de financiële verhoudingen tussen
het Centrum voor Muziek en Dans en zijn leerlingen.
Er wordt door de fractie Valkenswaard Lokaal (ook ondertekend door alle andere fracties) een
amendement ingediend dat erop gericht is de verordening in overeenstemming met Rijks
wetgeving (de Wet van Dam) te brengen.
Het dictum van het amendement luidt als volgt:
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"besluit:
= artikel 3, lid 1 en 2 van de ter vaststelling voorliggende verordening als volgt te wijzigen:
1 Inschrijving van leerlingen dient vóór 1 juli te geschieden en geldt voor een heel schooljaar.
Tussentijds opzeggen is in principe niet mogelijk. Na afloop van het schooljaar dienen
leerlingen -indien ze de lessen willen voortzetten- zich opnieuw in te schrijven. Inschrijving
voor minder dan eenjaar is slechts bij uitzondering mogelijk; dit ter beoordeling van de
directeur.
2 De inschrijving eindigt automatisch aan het einde van het schooljaar. Indien de leerling in de
loop van het jaar stopt met de lessen, dient dit schriftelijk te worden doorgegeven. De
verplichting blijft, om het lesgeld voor het gehele jaar te voldoen".
Dit amendement wordt met algemene stemmen aanvaard.
Het aldus geamendeerde besluit wordt met algemene stemmen genomen.
Voorstel inzake het vaststellen van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad gemeente Valkenswaard 2012.
Er wordt door de fractie Valkenswaard Lokaal (ook ondertekend door alle andere fracties) een
amendement ingediend dat erop gericht is niet de voorzitter van de raad, maar een van de
presidiumleden voorzitter van het presidium te laten zijn.
Het dictum van het amendement luidt als volgt:
"Besluit:
artikel 5, lid 2 en 3 van het ter vaststelling voorliggende "Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Valkenswaard 2012" als volgt
te wijzigen:
2 Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters. De voorzitter van de raad en de griffier zijn
als adviseur bij elke vergadering van het presidium aanwezig;
3 Het presidium wijst uit haar midden de voorzitter aan. Bij afwezigheid van de voorzitter,
wordt hij vervangen door een ander presidiumlid;"
Dit amendement wordt met algemene stemmen aanvaard.
Er wordt door de fractie H&G een amendement ingediend dat erop gericht is de onderdelen
spreektermijnen (art. 22) en vragenhalfuurtje (art. 42) minder stringent te regelen.
Het dictum van het amendement luidt als volgt:
"Besluit:
Artikel 22, lid 1 en 3 en artikel 42, lid 1 van het ter vaststelling voorliggende "Reglement van
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Valkenswaard
2012" als volgt te wijzigen:
= artikel 22 Aantal spreektermijnen
1 De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt bij voorkeur in twee termijnen,
de voorzitter kan extra termijnen toestaan.
2 Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten.
3 Een lid voert in een termijn bij voorkeur niet meer dan eenmaal het woord over hetzelfde
onderwerp of voorstel.
= artikel 42 Vragenhalfuurtje
1 Bij aanvang van de raadsvergadering -voorafgaand aan de vaststelling van de agenda- is er
een vragenhalfuurtje, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Tijdens dit
vragenhalfuurtje kunnen leden van de raad vragen stellen aan het college. Mocht de
behandeling niet binnen een halfuur zijn afgerond, worden de nog openstaande vragen in de
week na de raadsvergadering schriftelijk beantwoord. De voorzitter kan in voorkomende
gevallen, ook besluiten meer tijd in te ruimen voor de behandeling van de vragen ".
De beide besluitonderdelen van dit amendement (art. 22 en art. 42) worden niet aanvaard. (3
stemmen vóór (fractie H&G) en 18 stemmen tegen (overige fracties).
Het geamendeerde besluit (art. 5, lid 2 en 3) wordt met algemene stemmen genomen.
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