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1.
Vaststellen van de agenda.
De voorzitter deelt mede dat de begroting van Cure pas gisteren ontvangen is en stelt voor dit
agendapunt van de agenda af te voeren.
De agenda wordt vervolgens vastgesteld.
2.
Vaststellen van het verslag 15 april 2010.
De heer Bots stelt eerder gemaakte afspraken met betrekking tot de beknoptheid van het verslag ter
discussie. Afgesproken wordt dit in een volgend presidium te bespreken.
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3.
Bespreken van de programmabegroting 2011 van het SRE.
De fractie H&G vraagt zich bij monde van dhr. Geldens verwijzend naar de cijfers op pag. 6 van de
ontwerpbegroting af of niet gebouwd wordt voor leegstand. Verwijzend naar pag. 8 waarin de
Regionale Agenda wordt aangekondigd vraagt hij waarom nu pas aan deze agenda wordt gewerkt. Met
betrekking tot de passages op pag. 13 betreffende het openbaar vervoer vraagt hij het college hoe de
gemeente grip kan krijgen op dat openbaar vervoer. Vervolgens constateert hij dat het SRE een
peperdure luchtbel is. Hij vraagt het college met nadruk om voor de raadsvergadering duidelijk te
maken wat het SRE voor ons betekent. Ook de fractie van het CDA vraagt naar betekenis van het SRE
voor Valkenswaard en vraagt zich af wat nu met betrekking tot deze begroting van de raad gevraagd
wordt. Wethouder Wijnen geeft aan dat hij als plaatsvervanger van de portefeuillehouder (Anton
Ederveen) niet alles zal kunnen beantwoorden. Hij zegt toe om voor de raadsvergadering de raad te
informeren over de prestaties van het SRE in het jaar 2009, een overzicht te zullen geven van wat er
nu loopt en van wat er voor 2011 op de agenda staat. Of en zo ja hoe meer invloed op het openbaar
vervoer kan worden uitgeoefend zal worden nagegaan. Wethouder Buiter wijst er naar aanleiding van
de opmerking over bouwen voor leegstand op dat in Valkenswaard de wachttijden bij Woningbelang
nog steeds 6 tot 7 jaar bedragen en geeft aan dat wat Valkenswaard betreft de aantallen woningen
zoals in het woningbouwprogramma genoemd in 2020 ten minste gehaald moeten zijn. Met betrekking
tot de vraag wat de raad nu besluiten moet geeft de griffier aan dat de raad “slechts” van zijn
zienswijze kan doen blijken. (art. 40 GR) De fractie van het CDA vraagt nog nadere toelichting op de
zinsnede in de conceptbrief met betrekking tot de in de Regioraad te voeren taakstellende discussie.
De heer Luijbregts stelt voor om op een ander moment nog eens na te denken of participeren in het
SRE nog wel gewenst is.
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4.

Bespreken van het voorstel verkeersmaatregelen Schaapsloop.

De heer Van Hoof spreekt als bewoner van De Zeelberg in. Hij wijst erop dat de knip ter hoogte van
de Brugse Heide met name ook het vrachtvervoer en landbouwvoertuigen dwingt vanaf de Vest de
Zeelberg op te gaan. Hij wijst erop dat de Zeelberg te smal is voor dit soort verkeer en dat de situatie
voor wat de Zeelberg betreft dus gevaarlijker wordt.
De heer Rijkers spreekt in namens enkele bedrijven aan de Zeelberg en geeft aan dat als gevolg van de
voorgestelde maatregelen de bevoorrading van die bedrijven ernstig bedreigd wordt. (zie bijlage 1)
Door de fracties worden een aantal specifieke vragen gesteld, waaruit blijkt dat alle fracties er de
voorkeur aan geven dat deze voorgestelde maatregelen onderdeel zullen uitmaken van een meer
integraal voorstel met als basis de “verkeersvisie Schaapsloop”. Wethouder Wijnen geeft aan dat ook
het college die mening deelt en zegt op termijn een nieuw voorstel toe.

5.

Bespreken van de jaarrekening en het jaarverslag 2009 van de gemeente
Valkenswaard.

Er worden een aantal vragen gesteld die door wethouder Bax beantwoord worden en een op enkele
vraag zal schriftelijk worden teruggekomen. Het betreft met name een andere toelichting op de
frictiekosten, op de stand van zaken met betrekking tot het GRP en over de stand van zaken met
betrekking tot de gebiedsvisie Eurocircuit.

6.

Rondvraag.

De heer Van Erp vraagt zich af of er geen vervolg gegeven dient te worden aan een discussie die
enkele jaren geleden gevoerd is maar nooit beëindigd is over de kermis in Valkenswaard. (uitbreiding,
locatie etc.) De heer Luijendijk nodigt zijn collega raadsleden uit mee te gaan naar het VNG congres
begin juni. Hij wijst erop dat aan de orde zal komen een voorstel om de gemeenten “op te heffen” en
vraagt zich in dat verband af wie namens de gemeente op dat congres stemgerechtigd is en stelt voor
om die stemgerechtigde in de raadsvergadering van 3 juni a.s. een opdracht mee te geven.
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