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1.

Vaststellen van de agenda.

2.

Vaststellen van het verslag van 15 juli 2010.

3.

Bespreken van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2010 en de
verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 2010.

De agenda wordt vastgesteld.

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Er worden geen vragen gesteld.

4.

Bespreken van de Maatregelenverordeningen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010.

5.

Bespreken van de verordening Toeslagen en Verlagingen WWB en WIJ 2010.

6.

Bespreken van de beleidsnotitie “implementatie wet OKE gemeente
Valkenswaard”.

De fractie H&G spreekt zijn zorg uit over het bepaalde in art. 5 lid 2 onder d. waarin is opgenomen dat
het college het horen van belanghebbende achterwege kan laten indien het college het horen niet nodig
acht voor het vaststellen van de ernst van de gedraging of de mate van verwijtbaarheid. Wethouder
Buiter geeft aan dat in principe de klant gehoord wordt als hij dat wil. Immers bepalingen van de
Algemene Wet Bestuursrecht blijven van toepassing.
Er worden geen vragen gesteld.

Een aantal technische vragen worden gesteld die door wethouder Wijnen beantwoord worden. Hij zegt
toe antwoord te zullen geven op de volgende vragen: vinden de inspecties jaarlijks plaats en zo ja
waarom zijn de toekomstige kosten dan niet opgenomen; is het juist dat er tot 1 augustus 2010 nog
niets is uitgeven en kan daarvoor een verklaring gegeven worden; is de omvang van de doelgroep
nader te duiden; waarop is het bedrag van € 19.400,-- (aanpassing ouderbijdrage) gebaseerd.

7.

Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de Lage
Heideweg.

Verschillende fracties geven aan te twijfelen aan het nut van het voortzetten van de voorbereidende
werkzaamheden van de Lage Heideweg. Meerdere fracties vragen opheldering over het feit dat al
€ 90.000,-- is uitgegeven terwijl het krediet nu pas gevraagd wordt. Wethouder Wijnen geeft aan dat in
het vorige college een voorstel weliswaar is aangehouden maar dat er toch verder is gewerkt. Op een
aantal vragen wordt ingegaan op andere vragen zal nog een antwoord komen. Zo zegt de wethouder
een memo toe waarin uitvoerig zal worden ingegaan op de consequenties van het nu stoppen met de
voorbereidende werkzaamheden. Ook zal worden aangegeven waaraan de hierboven genoemde
€ 90.000,-- is uitgegeven. De heer Mesman (CDA) vraagt, verwijzend naar de rekening 2009,
opheldering over teveel ontvangen bijdrage van de provincie.

8.

Bespreken van de Telecommunicatieverordening Valkenswaard 2010.

De fractie Valkenswaard Lokaal zet vraagtekens bij de stelling van het college dat de gemeente geen
precariobelasting kan heffen op de ligging van een telecommunicatienetwerk. Wethouder Bax geeft
aan daar nog even naar te zullen laten kijken. De fractie van het CDA -later bijgevallen door andere
fracties- vraagt aandacht voor afstemming met andere grondwerken. Naar het oordeel van die fractie
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wordt onnodig vaak dezelfde stoep of straat opengebroken. Wethouder Bax zal de raad melden hoe die
afstemming nu plaatsvindt.

9.

Bespreken van het bestemmingsplan Klinkerstraat.

10.

Bespreken van het voorstel van de ontwikkeling van het voormalig LTS terrein.

11.

Rondvraag.

De fractie Valkenswaard Lokaal mist bij de ter inzage liggende stukken behorend bij dit plan de
anterieure overeenkomst, zoals onlangs door wethouder Buiter is toegezegd. De wethouder zegt toe te
zullen zorgen dat deze overeenkomst alsnog aan het dossier zal worden toegevoegd. Ook vraagt die
fractie naar toepassing van de parkeerplaatsnorm, daarbij wijzend op de uitzonderlijke situatie ter
plaatse. Wethouder Buiter gaat ervan uit dat de parkeernorm juist is toegepast maar zal daar nog eens
naar laten kijken. Vervolgens geeft de wethouder een uitgebreide toelichting op de situatie ter plekke
met als conclusie dat naar alle waarschijnlijkheid dit jaar niet meer verder gebouwd zal worden.
Na enige discussie wordt vastgesteld dat de meerderheid de kaders zoals neergelegd in het verslag van
de presentatie van 19 november 2009 voldoende uitgangspunt bieden voor verdere ontwikkeling. De
fractie H&G wijst erop dat er met betrekking tot het uitnodigen van marktpartijen en de beoordeling
van de door de marktpartijen t.z.t. aan te bieden plannen vooraf zorgvuldige procedures afgesproken
dienen te worden. Wethouder Buiter zegt toe dat nog goed gekeken zal worden naar de wijze van
aanpak van deze ook voor de gemeente nieuwe werkwijze.
De heer Van de Goor (Valkenswaard Lokaal) informeert naar de asbestproblematiek in relatie tot de
sloop van de Antoniusschool. Wethouder Bax antwoordt dat alle procedures met betrekking tot
eventuele aanwezigheid van asbest gevolgd zijn en dat met de sloop is begonnen.
Mevrouw Krikhaar (CDA) refereert naar de berichtgevingen met betrekking tot het voornemen van
België om in de grensstreek kernafval op te slaan. Zij spreekt haar zorgen daarover uit en vraagt of het
college daar al een standpunt over heeft ingenomen.
De voorzitter merkt op dat de rondvraag niet bedoeld is om vragen aan het college te stellen en besluit,
nu hij al een vraag aan het college heeft toegestaan, de vergadering te beëindigen.
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