Verslag raadscommissie
Datum: 13 september 2012
Tijd:
20.00 uur
Plaats: raadszaal
1) Opening en vaststellen agenda
Dhr. van de Burgt opent de vergadering.
Hij geeft aan dat de door de raad benoemde commissievoorzitter, dhr. Luijbregts, verhinderd
is om de commissie voor te zitten. Ook de door de raad benoemde plaatsvervanger, dhr.
Smits, is verhinderd.
De agenda wordt conform vastgesteld.
2) Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 14 juni 2012
Dit verslag wordt conform vastgesteld.
3) Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Kloosterpark
Vanuit verschillende fracties wordt aangegeven dat men blij is dat de ontwikkeling van het
plangebied Kloosterpark nu binnenkort tot uitvoering kan worden gebracht (een en ander
uiteraard wel afhankelijk van het verloop van de procedure).
Er zijn nog wel vragen en opmerkingen over het plan. Er wordt ondermeer wat langer stil
gestaan bij de volgende punten:
- concrete invulling gebied. Portefeuillehouder dhr. Buiter geeft aan dat er anders dan
oorspronkelijk voorzien, geen 40 maar 60 sociale huurwoningen in het plangebied worden
gerealiseerd. Zeker is dat er een hotel komt.
De vertegenwoordiger van de fractie VL vraagt of de eigen inwoners voorrang voor de
sociale huurwoningen krijgen. De portefeuillehouder zegt toe dat hij denkt dat dit niet het
geval is, maar zegt toe het desalniettemin te zullen navragen;
- parkeernormering. Desgevraagd licht de portefeuillehouder nog een keer toe hoe de
parkeernormering is geregeld. Zie ook hfd. 5.4 van de plantoelichting;
- de woordvoerder van de fractie PvdA geeft aan dat zijn fractie er voorstander van is dat de
rooilijn ter hoogte van de pastorie naar achteren wordt gelegd. Dit met als doel meer ruimte
op het trottoir te creĕren. De portefeuillehouder geeft aan dat hij niet zeker weet of dit kan;
Geadviseerd wordt om het voorstel als AKKOORDSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
4) Voorstel inzake overdracht woonwagenlocaties: visie en krediet
Dit voorstel wordt uitgebreid besproken. Er wordt ondermeer wat langer stil gestaan bij de
volgend punten.
- lange voorgeschiedenis. Verschillende fracties wijzen erop dat het dossier overdracht
woonwagenlocaties al erg lang loopt. In 2007 zijn al prestatieafspraken gemaakt. In het
voorstel wordt nu aangegeven dat het “de insteek is” om de overdrachtsovereenkomst voor 1
januari 2013 te sluiten. Waarom heeft het zolang geduurd en hoe realistisch is de datum van 1
januari 2013?
Portefeuillehouder dhr. Buiter licht de voorgeschiedenis nog een keer toe. Hij benadrukt dat
het overdragen van woonwagenlocaties niet iets is “wat je snel regelt. De personele

wisselingen bij de gemeente helpen de voortgang ook niet” Maar hij heeft “het goede
vertrouwen en de overtuiging dat we eind dit jaar een overeenkomst hebben”;
- aansturing extern adviseurs. In het voorstel is aangegeven dat afscheid genomen is van de
extern ingehuurd onafhankelijke procesbegeleider “omdat de voortgang onvoldoende was”.
Met name de fractie D66 benadrukt dat het van belang is dat door de gemeente ingehuurde
externen goed worden aangestuurd op basis van een duidelijke normering;
- voorzienbaarheid noodzaak extra krediet. Thans wordt voorgesteld een krediet van €
49.500,- beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. Verschillende fracties zetten
vraagtekens bij de onvoorzienbaarheid van de noodzaak van extra krediet.
Portefeuillehouder dhr. Buiter geeft aan dat voor het college echt niet te voorzien was dat er
een nieuwe projectleider moet worden aangesteld;
- status visiedocument. Voorgesteld wordt om de visie op woonwagenlocaties vast te stellen.
Wat is nu precies de status van dit document?
Portefeuillehouder dhr. Buiter geeft aan dat het een visie voor de langere termijn is. De visie
is opgesteld door het college B&W in overleg met Woningbelang. Woningbelang wil dat de
raad zich aan de visie commiteert alvorens Woningbelang de overeenkomst tekent;
- type woningen. Gevraagd wordt wat voor woningen erop de nieuwe locatie worden
gerealiseerd. Vanuit de fractie CDA wordt erop gewezen dat in de gesprekken gewerkt is met
plaatjes. Zijn er geen verwachtingen gewekt.
Van de zijde van het college wordt benadrukt dat nog moet worden uitgezocht wat voor
woningen er komen;
- andere verdeling plaatsen. De plannen voorzien in een andere verdeling van de
woonwagenplaatsen. Met name de fracties CDA en VVD zetten vraagtekens bij de
voorgestane verdeling. Is het niet beter families bij elkaar te houden?
De portefeuillehouder legt uit dat het de bedoeling is om op termijn naar een situatie van 8+8
te komen. Hij spreekt in dit verband van “een sterfhuisconstructie”.
Vanuit de fractie VVD wordt benadrukt dat de gemeente gehouden is in woningbouw voor de
doelgroep woonwagenbewoners te voorzien. Een sterfhuisconstructie is mogelijk strijdig met
deze verplichting. Bewoners hebben eenvoudigweg recht op een locatie voor hun
woonwagen.
De portefeuillehouder toe dat nog zal uitgezocht of een (sterfhuis) constructie houdbaar is;
- genormaliseerde situatie. In het voorstel wordt aangegeven dat het nodig is om te komen tot
een genormaliseerde situatie. Wat is een genormaliseerde situatie? Wil de gemeente een
genormaliseerde situatie of is een genormaliseerde situatie voor Woningbelang een
voorwaarde voor overname? Toegezegd wordt dat dit punt nog wordt verhelderd. Tevens
worden de kosten verbonden aan normalisatie nog toegelicht.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
5) Voorstel inzake de nota Cultuurbeleid gemeente Valkenswaard 2012 – 2015
Vanuit de commissie zijn er verschillende vragen / opmerkingen bij de nota. Er wordt
ondermeer wat langer stil gestaan bij de volgende punten:
- abstractieniveau nota. Verschillende fracties geven aan dat ze de nota wel heel globaal
vinden. Fractie VVD wijst erop dat de nota niet echt een visie en ambities bevat voor de
instellingen en organisaties op het gebied van kunst en cultuur. De in hfd. 2, onder 5
verwoorde kwaliteitscriteria zijn daarvoor niet geschikt. De vertegenwoordiger van de fractie
D66 verwoordt het als volgt: “ Kunnen we hier iets mee toetsen”?
Portefeuillehouder dhr. Wijnen geeft aan dat de nota een “brede leidraad” is. Er volgt nog een
uitvoeringsnota, waarin criteria worden beschreven;

- groter bereik Cultuurfonds. Het budget voor het Cultuurfonds blijft op hetzelfde niveau
gehandhaafd, maar de gemeente wil wel meer doen met hetzelfde geld. Hoe reĕel is dit?
Portefeuillehouder dhr. Wijnen benadrukt dat “de wil er is om tot meer uitvoeringen te komen
binnen het huidige budget. Wij denken dat we met het huidige budget kunnen voldoen aan de
vraag naar cultuur in Valkenswaard”;
- particulier cultuurfonds. Aangegeven wordt dat bezien dient te worden hoe het nog in te
stellen particuliere cultuurfonds “complementair kan worden gemaakt aan de gemeentelijke
subsidiestromen”. Ambtelijk medewerker dhr. Janssen licht toe dat ingeval van
complementariteit de publieke en private middelen elkaar versterken;
- onderverdeling budgetten. Desgevraagd wordt toegelicht dat de in het concept besluit
opgenomen verdeling van budgetten gebaseerd is op de bestaande verdeling;
- positie CMD. In de nota wordt aangegeven dat het CMD hėt instituut bij uitstek is voor
cultuureducatie in Valkenswaard. Desgevraagd licht de portefeuillehouder toe dat deze
omschrijving voort komt uit het feit dat cultuur de corebusiness is van het CMD. Bij andere
instelling is cultuur veelal een van de vele activiteiten.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
6) Voorstel inzake beleidskader Evenementen 2013-2017 “ Op weg naar een veelzijdig
evenementenaanbod”
Vanuit de commissie zijn er verschillende vragen/opmerkingen bij het beleidskader. Er wordt
ondermeer wat langer stil gestaan bij de volgende punten:
- beleidskader SMART? Valt er wel te toetsen aan de in het kader aangegeven
kwaliteitscriteria? Portefeuillehouder dhr. Wijnen en behandelend ambtenaar mevr. Peters
lichten toe dat het beleidskader gezien moet worden als een ontwikkelkader. Op basis van dit
ontwikkelkader wordt er nog een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het
uitvoeringsprogramma omvat ondermeer de door de burgemeester vast te stellen
beleidsregels.
Het college B&W stelt het uitvoeringsprogramma vast, maar de raad wordt voorafgaand aan
de vaststelling om advies gevraagd;
- deregulering. Gezocht gaat worden naar eenvoudige manier van regelen;
- positie huidige evenementen. Zijn de huidige evenementen getoetst aan de in het
beleidskader opgenomen kwaliteitscriteria? De portefeuillehouder geeft aan dat de huidige
evenementen niet getoetst zijn aan deze criteria;
- beoordeling locatieprofielen. Desgevraagd wordt toegelicht dat de lijst van evenementen die
bij de locatieprofielen is aangegeven, niet uitputtend is. Het gaat om voorbeelden. Nader
wordt toegelicht welk profiel er voor de Markt gaat gelden.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
7) Voorstel inzake verordening Kinderparticipatie
Voorafgaand aan de inbreng van de fracties, meldt portefeuillehouder dhr. Buiter dat
vastgesteld is dat de ter vaststelling voorliggende verordening op onderdelen niet klopt. De
raad krijgt nog een gecorrigeerde versie van de verordening toegezonden.
Vanuit de commissie zijn er verschillende vragen / opmerkingen bij de verordening. Er wordt
ondermeer wat langer stil gestaan bij de volgende punten:
- definitie laag inkomen. In de verordening wordt uitgegaan van 110% van de bijstandsnorm.
Waarom niet aangesloten bij de 120% norm zoals die in het rapport van het SCP wordt

gehanteerd? Of waarom niet aangesloten op de 115% norm van de Stimuleringregeling
Maatschappelijke Participatie?
Portefeuillehouder dhr. Buiter zegt toe dat de gekozen normering nog nader zal worden
onderbouwd;
- relatie met de Stimuleringsregeling. Fractie VVD vraagt waarom er ūberhaupt een nieuwe
regeling nodig is. Dit had toch ook binnen de stimuleringsregeling kunnen worden geregeld
en waarom bevat de voorliggende verordening minder uitsluitingsgronden dan de
stimuleringsregeling.
Portefeuillehouder dhr. Buiter legt uit dat de stimuleringsregeling een breder doel dient. Het
gaat hier om een regeling met een specifiek doel;
- regels ter bestrijding van misbruik. Fractie CDA wijst erop dat deze regels ten onrechte niet
zijn opgenomen. Toegezegd wordt dat dit wordt uitgezocht;
- Jeugd Sport Fonds. Fractie CDA wijst op de in het verleden van kracht zijnde regeling van
het Jeugd Sport Fonds. Waarom is de gemeente met deze laagdrempelige regeling gestopt?
Toegezegd wordt dat nog wordt uitgelegd waarom de gemeente met het Jeugd Sport Fonds is
gestopt;
- beleidsregels voor de uitvoering. Aangegeven wordt dat die nog moeten worden vastgesteld;
- terugwerkende kracht. Desgevraagd licht de portefeuillehouder toe dat er na 1 oktober 2012
nog aanvragen voor het hele jaar kunnen worden gedaan.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
8) Voorstel inzake het handhaven van het SMS parkeren
Dit voorstel geeft geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Wel is er
voorafgaand aan de vergadering een vraag over het voorstel beantwoord.
Geadviseerd wordt om het voorstel als AKKOORDSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
9) Voorstel inzake de verordening op de bezwarencommissie
Dit voorstel geeft geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Wel wordt
toegezegd dat nog zal worden toegelicht waarom de benoeming van een lid vanuit de
vakorganisaties niet strijdig is met de onafhankelijkheid van de commissie.
Geadviseerd wordt om het voorstel als AKKOORDSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
10) Voorstel inzake wijziging beleid kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Vanuit de fractie PvdA wordt gewezen op de mogelijkheid tot kwijtschelding van lokale
belastingen voor ondernemers. Gevraagd wordt waarom het college deze mogelijkheid niet
heeft opgenomen in het voorstel.
Van de zijde van het college wordt bevestigd dat deze mogelijkheid er is. “Opname van deze
mogelijkheid hangt van de raad af”. De woordvoerder van de fractie PvdA kondigt aan
hierover een amendement in te zullen dienen.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
11) Voorstel inzake delegatie aanwijzen van “huis der gemeente”

Dit voorstel geeft geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Desgevraagd
wordt toegelicht dat het met terugwerkende kracht aanwijzen van locaties, geen consequenties
heeft voor de op die locaties al gesloten huwlijken.
Geadviseerd wordt om het voorstel als AKKOORDSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
12) Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

