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1) Opening en vaststellen agenda
De voorzitter, de heer Luijbregts, opent de vergadering. Hij verwijst naar de memo van het
hoofd van het Samenwerkingsverband Werk& Inkomen over de Verordening
Langdurigheidstoeslag (memo dd. 12 juni 2012). Met verwijzing naar deze memo stelt hij
voor agendapunt 12 (Voorstel inzake de Verordening Langdurigheidstoeslag) te laten
vervallen.
2) Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 21 mei 2012
Dit verslag wordt conform vastgesteld.
3) Voorstel inzake het bestemmingsplan Zeelberg
Een tweetal toehoorders maakt gebruik van het recht het woord te voeren over het voorstel, te
weten: dhr. Stiekema (namens Van Lierop Eindhoven BV, indiener van zienswijze 7) en dhr.
School (gemachtigde van mevr. School, indiener van zienswijzen 5 en 6).
Bij de bespreking wordt met name stil gestaan bij de volgende punten:
- van de zijde van het college B&W is benadrukt dat het een conserverend plan betreft. Dit
houdt in dat de bestaande feitelijke, niet illegale situaties, in het onderhavige plan positief
worden bestemd. Hoe verhoudt zich dit met de bestemming “ manege” voor het perceel
Zeelberg 41a? Feitelijk is daar nu toch geen manege?
- Met verwijzing naar de inbreng van dhr. Stiekema, wordt er gevraagd naar hoe de
gesprekken over de ontwikkelingen op het perceel Zeelberg 41 a zijn verlopen. Plv.
portefeuillehouder dhr. Wijnen zegt toe “een notitie met een overzicht van de gesprekken ter
inzage te leggen’;
- er wordt gevraagd om een overzicht van de illegale situaties (gewenst en ongewenst) in het
plangebied. Dit overzicht wordt toegezegd;
- beide insprekers hebben verwezen naar toezeggingen die naar hun opvatting door het college
zijn gedaan. Toezeggingen die in het onderhavige plan niet gestand worden gedaan. Dit roept
de vraag op wat de risico’s zijn die de gemeente met dit plan neemt. Bij het plan zit geen
risico-inventarisatie. Gevraagd wordt om de risico’s beter in beeld te brengen. De plv.
portefeuillehouder zegt toe “de risico-inventarisatie nog wat duidelijker neer te zetten”.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
4) Voorstel inzake het bestemmingsplan Venbergseweg 34
Desgevraagd wordt het plan nader toegelicht.
Plv. portefeuillehouder dhr. Wijnen en behandelend ambtenaar dhr. Taks geven aan dat in het
onderhavige plan een illegale situatie op een goede manier gelegaliseerd wordt. Deze
legalisatie is om verschillende redenen “lang blijven liggen”. In verband met de lange
doorlooptijd hoeven de consequenties van de provinciale Nota Ruimte naar de opvatting van
het college B&W niet (volledig) voor rekening van de eigenaar van het perceel te komen. Om

die reden wordt voorgesteld de kosten verbonden aan de landschappelijke inpassing (€
10.000,-) voor rekening van de gemeente nemen.
Niet alle fracties zijn overtuigd van de redelijkheid van dit voorstel. Toegezegd wordt dat nog
zal worden uitgezocht wat de juridische consequenties zijn van een evt. amendement gericht
op het laten vervallen van de gemeentelijke bijdrage in de kosten.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
5) Voorstel tot vaststellen van de Structuurvisie deel A nieuwe stijl
Vastgesteld wordt dat de thans ter vaststelling aangeboden Structuurvisie beter leesbaar is dan
de in februari van dit jaar voorliggende versie.
Er wordt ondermeer wat langer stilgestaan bij de volgende punten:
- de vertegenwoordiger van de fractie VVD benadrukt dat het in feite “een heel nieuw stuk”
is. Benadrukt wordt dat er ten opzichte van de in februari voorliggende versie op onderdelen
grote afwijkingen zijn, zowel qua systematiek (bijvoorbeeld de verbeelding is niet langer
bindend) als inhoudelijk (hiervan worden enkele voorbeelden genoemd).
Plv. portefeuillehouder dhr. Wijnen en behandelend ambtenaar mevr. van den Boom geven
aan dat het door de totaal nieuwe opbouw, lastig is de verschillen aan te geven, maar dat er –
behalve het verwerken van het economisch beleidskader - geen echt wezenlijke verschillen
zijn. Tevens wordt benadrukt dat het een visie is, de daadwerkelijke uitvoering wordt nog
voorgelegd.
Vanuit de raadscommissie wordt er op gewezen dat in het voorstel staat dat de structuurvisie
twee doelen kent, namelijk enerzijds ruimtelijk toetsingskader en anderzijds visie op
hoofdlijnen voor de langere termijn;
- In verband met de functie van ruimtelijk toetsingskader vraagt fractie H&G hoe het
ruimtelijk beleid van paragraaf 3.2.1. van de visie (bij inbreidingsmogelijkheden aansluiten
op de bestaande omgeving) zich verhoudt tot het voorstel om in zijn algemeenheid bij
grondgebonden woningen een nokhoogte van 10 m. toe te staan. Verwezen wordt ondermeer
naar de situatie Kromstraat.
Toegezegd wordt dat hier nog een schriftelijk antwoord op wordt gegeven;
- verschillende fracties vinden de visie wat betreft het onderdeel sport op onderdelen minder
goed doordacht;
- fractie PvdA verwijst naar de nog openstaande vragen over de visie en fractie H&G verwijst
naar de vragen die deze fractie naar aanleiding van de vorige versie van de visie heeft gesteld.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
6) Voorstel inzake de Beleidsnota inzameling huishoudelijke afvalstoffen Valkenswaard
2012-2020
De commissie vindt dat in de bij het voorstel behorende nota de relevante overwegingen goed
zijn aangegeven. Desalniettemin zijn er wel vragen en opmerkingen. Er wordt wat langer stil
gestaan bij de volgende punten:
- er is geen optie kunststof uitgewerkt. Waarom niet?
Portefeuillehouder dhr. Bax geeft aan dat een aantal zaken later, bij de uitvoering, nog nader
moeten worden bekeken. Dat geldt ook voor kunststof. Hij legt uit dat inzameling van
kunststof te samen met GFT in een duobak (systeem Venlo) praktische nadelen heeft;
- breed wordt vastgesteld dat Attero “ een probleem” is;

- er wordt op gewezen dat in het voorstel de financiele voordelen van het voorgestelde
systeem niet eenduidig zijn aangegeven. Portefeuillehouder dhr. Bax geeft aan dat uitgegaan
moet worden van een kostenbesparing van ca. € 185.000,- . Bij de aan dit bedrag ten
grondslag liggende berekeningen is uitgegaan van reële aannames, b.v. ten aanzien van het
met het voorgestelde systeem te behalen scheidingspercentage;
- aandacht wordt gevraagd voor de invoering van het systeem bij hoogbouwwoningen.
Gewezen wordt op de mogelijkheden om het systeem ook bij hoogbouwwoningen door te
voeren;
- voor de invoering van het voorgestelde systeem is een investering noodzakelijk. Thans
wordt niet voorgesteld om de benodigde middelen beschikbaar te stellen. De
portefeuillehouder geeft aan dat er nog een voorstel volgt voor de investering van ca. €
325.000,-.;
- aangegeven wordt dat het voorgestelde beslispunt 2 (“ het college opdracht te geven om het
vastgestelde beleid uit te voeren en de gemeenteraad over de voortgang te informeren”) een
hoog “open-deur-karakter” heeft. Toegezegd wordt dat er nog een aangepast concept besluit
wordt toegezonden waarin punt 2 is aangepast.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
7) Voorstel tot het vaststellen verbreed GRP 2013 – 2017
Bij de bespreking van dit voorstel wordt met name ingegaan op de financiele aspecten van het
voorstel. Meer specifiek wordt ondermeer wat langer stilgestaan bij de volgende punten:
- gevraagd wordt om een nadere toelichting op de aan het vGRP verbonden
investeringskosten. Hoe verhouden deze kosten zich deze tot de in de tabel beschreven nieuwe
kapitaallasten. Portefeuillehouder dhr. Bax zegt toe dat er nog een nader toelichting volgt op
de tabellen 1 en 2 van hoofdstuk 6 van de Managementsamenvatting;
- bij de behandeling van de begroting 2012 is besloten tot verhoging van de rioolheffing (in
2013 en 2014 een tariefstijging van € 20,-). Uit tabel 3 van hoofdstuk 6 blijkt nu dat de stand
van de egalisatiereserve ruimschoots positief blijft. Aangegeven staat dat “nader onderzocht
zal worden of het mogelijk is om de verhoging van de rioolheffing te beperken”.
Er zit bij het onderhavige voorstel geen voorstel ten aanzien van de tarieven. Wanneer kan de
raad een voorstel verwachten?
Portefeuillehouder dhr. Bax geeft aan dat het de tarieven inderdaad geen onderdeel vormen
van het onderhavige voorstel vormen. Hij geeft aan dat het college B&W bij de begroting
2013 met een voorstel zal komen omtrent de tarieven. “ Ik voorspel u dat de tarieven niet
omhoog zullen gaan”.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
8) Voorstel inzake het beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente
Valkenswaard
De fracties zijn blij dat het beleid ten aanzien van archeologische waarden nu is
uitgeschreven, zei het wel heel uitgebreid. Portefeuillehouder dhr. Bax legt uit dat de omvang
van het beleidsplan verband houdt met de vigerende regelgeving.
Er wordt wat langer stil gestaan bij de volgende punten:
- agrarische gebieden worden tot een diepte van 50 cm vrijgesteld van de vergunningplicht.
Hoe verhoudt zich dit tot diepploegen?

De portefeuillehouder licht toe dat de 50cm-grens in goed overleg met de lokale ZLTO tot
stand is gekomen;
- fractie PvdA doet het voorstel om de vrijstelling van de vergunningplicht niet te laten gelden
voor de gebieden categorie 1 en 2 (dat wil zeggen voor archeologische monumenten en
gebieden met archeologische waarde). Ambtelijk wordt aangegeven dat dit een goed voorstel
lijkt. Toegezegd wordt dat het concept besluit hierop kan worden aangepast;
- in de strafbepaling van de erfgoedverordening (art. 33) wordt aangegeven dat overtreding
van de verordening gestraft wordt met een geldboete van de tweede categorie. Toegezegd
wordt dat de mogelijkheid van een hogere boete wordt onderzocht;
- vanuit fractie H&G wordt de noodzaak van uniforme doorwerking van het beleid in de vast
te stellen bestemmingsplannen benadrukt.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
9) Voorstel tot het vaststellen van een minimale bouwhoogte grondgebonden woningen
met een kap in bestemmingsplannen
Dit voorstel geeft geen aanleiding tot het maken van veel op- en aanmerkingen. Wel wordt
opgemerkt dat de formulering van het concept besluit (“minimale maat voor de maximale
bouwhoogte….” ) weliswaar wellicht formeel juist is, maar voor niet-ingewijden vragen kan
oproepen. Tevens wordt benadrukt dat deze maat bedoeld is te gaan gelden voor
grondgebonden woningen bestaande uit twee lagen met een kap. De zinsnede “ bestaande uit
twee lagen” is niet in het concept besluit opgenomen.
Voorkomen moet worden dat er woningen met een lage goothoogte worden gebouwd met een
enorme kap.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
10) Voorstel inzake voorbereidingskrediet Eurocircuit
De noodzaak tot het opstellen van een actueel bestemmingsplan voor dit gebied wordt
onderkend. Wel wordt ondermeer het volgende opgemerkt:
- randvoorwaarden voor bestemmingsplanuitwerking. Het college wordt in overweging
gegeven om de raad de gelegenheid te geven om kaderstellend randvoorwaarden aan te geven
voor de (planologische) ontwikkeling van het gebied;
- gevraagd wordt om een krediet van €90.000,- beschikbaar te stellen. Van dit bedrag wordt €
21.000,- aangewend voor (externe) personele inzet. Met name fractie H&G heeft hier
vraagtekens bij. Deze fractie vindt dat deze kosten ten laste van de reguliere middelen voor
RO gebracht dienen te worden. Toegezegd wordt dat “de raad nader wordt geïnformeerd
over die uren”.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
11) Voorstel inzake krediet nieuwbouw brandweerkazerne
Het voorstel geeft de commissie aanleiding tot het stellen van veel vragen en het maken van
een groot aantal opmerkingen.
Uit de inbreng komen met name de volgende punten naar voren:
- Aanbestedingsregels. Veel fracties vragen zich af of het onderhavige voorstel voldoet aan de
aanbestedingsregels die voor overheden gelden. Met name is er de vraag of de sloop van de

bestaande kazerne en het bouwrijp maken van het terrein niet openbaar zou moeten worden
aanbesteed. Daarnaast is er twijfel of de gemeente wel zo zondermeer een koopaannemingsovereenkomst kan sluiten.
Portefeuillehouder dhr. Bax licht toe dat goed onderzocht is dat de voorgestelde constructie is
toegestaan. Hij verwijst naar het advies van advocatenkantoor Banning en zegt toe dat dit
advies van kantoor Banning ter kennis van de raadsleden zal worden gebracht;
- overeenkomst met Productstroom. De raad heeft nog geen kennis kunnen nemen van de
(concept-) overeenkomst met Productstroom. Er ligt op dit moment alleen de aanbiedingsbrief
van Productstroom (brief dd. 10 mei 2012). Hoe weet de raad nu zeker dat er achteraf geen
(bouw)claims en/of andere punten bijkomen?
De portefeuillehouder zegt toe de raad de concept overeenkomst toe gezonden krijgt;
- programma van eisen. Er ligt op dit moment ook nog geen uitgewerkt programma van eisen;
- relatie Veiligheidsregio. De portefeuillehouder benadrukt dat het gewenst is dat de kazerne
gebouwd is voor een evt. overdracht aan de Veiligheidsregio. Op moment van overdracht is
de balanswaarde van de kazerne de basis van de overdracht;
- ontwikkelkosten kazerne. Hoe is bepaald dat de vaste prijs van € 3.100.000,- een goede prijs
is? De portefeuillehouder antwoordt dat op basis van calculaties is gebleken dat het een goede
prijs is;
- projectafwijkingsprocedure. Waarom is gekozen van het doorlopen van een
projectafwijkingsprocedure? Ambtelijk wordt aangegeven dat er op dit punt sprake is van
voortschrijdend inzicht. De planologische inpassing wordt meegenomen met de
bestemmingsplanherziening voor het gebied.
Alles afwegend verwoordt de vertegenwoordiger van de fractie VVD zijn gevoelens als volgt:
“ Waarom al die haast. De raad heeft nog onvoldoende zicht op alle afspraken. Waarom op
basis van een aanbiedingsbrief een zo vergaand besluit nemen?”
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
12) Voorstel inzake stimulering starters op de woningmarkt
De fracties zijn tevreden dat het college de uitwerking van de op 26 januari 2012 aangenomen
motie binnen de aangegeven termijn ter hand heeft genomen. De wijze waarop dit is gebeurd,
roept bij verschillende fracties echter wel veel vraagtekens op. Er wordt ondermeer gewezen
op het volgende:
- in feite is er niet echt uitvoering gegeven aan het in de motie verwoorde verzoek. Verzocht
werd om te onderzoeken “ op welke manier de in de toekomst te realiseren starterswoningen
behouden kunnen worden voor de doelgroep starters”. Het huidige voorstel heeft betrekking
op de realisatie van sociale huurwoningen voor starters en is gelet op de voorwaarden die
gesteld worden in feite een voorstel dat volledig op Woningbelang is toegesneden. Het in de
motie verwoorde verzoek is wel heel beperkt uitgewerkt;
- het voorliggende concept besluit roept vragen op. De mogelijkheid van
grondprijsdifferentiatie zit al in de Nota Grondbeleid. Dit zo zijnde, is het de vraag of de
beslispunten 1 en 2 niet overbodig zijn. Ook beslispunt 3 (de zgn. koppeling om een
mulitplier-effect te bereiken) roept vragen op. Bovendien: waarom is de koppeling niet gelegd
voor de verkoop van grond aan de Heiakker?;
- de indiener van de motie van 26 januari 2012 (fractie H&G) heeft nog 5 vragen over het
voorstel. Toegezegd wordt dat deze vragen schriftelijk worden beantwoord;
- gevraagd wordt wat de status is van de bij het voorstel behorende bijlage, de notitie “ De
starter en mogelijke stimuleringsinstrumenten”.

Van de zijde van ht college wordt benadrukt dat het voorstel zeker niet specifiek gekoppeld is
aan Woningbelang. De reactie van het college overtuigd de (meeste) fracties niet.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
13) Voorstel inzake verordening clientenparticipatie Swi
Dit voorstel geeft de commissie geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.
Geadviseerd wordt om het voorstel als AKKOORDSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
14) Voorstel inzake de Verordening Langdurigheidstoeslag
Dit voorstel is vervallen (zie agendapunt 1)
15) Voorstel inzake de opheffing inkomensgrens CVV Medisch
Er zijn enkele vragen over dit voorstel. Deze vragen worden de manager van team ZWO dhr.
Theunissen beantwoord.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
16) Voorstel tot het vaststellen van de herziene verordening Voorzieningen Huisvesting
Onderwijs gemeente Valkenswaard 2012
Er zijn enkele vragen over dit voorstel. Deze vragen worden door portefeuillehouder dhr.
Wijnen beantwoord.
Geadviseerd wordt om het voorstel als AKKOORDSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
17) Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

