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1) Opening en vaststellen agenda
Dhr. Luijbregts opent de vergadering.
De agenda wordt conform vastgesteld.
2) Vaststellen van het verslag van de commissievergadering van 15 november 2012
Het verslag wordt conform vastgesteld.
3) Voorstel inzake projectplan Mobiliteitsplan
Ten aanzien van dit plan wordt ingesproken door dhr. Anemaat, lid van het Bewonersoverleg
Dommelen.
Alvorens de fracties in de gelegenheid te stellen om op het voorstel te reageren, geeft de
voorzitter van de commissie aan dat hij kort voor aanvang van de vergadering van de
portefeuillehouder heeft vernomen dat de financiële paragraaf van het voorstel nog wordt
aangepast. Er komt nog een nieuw voorstel met een andere financiële onderbouwing.
Er wordt ondermeer wat langer stilgestaan bij de volgende punten:
- uiterlijk december dit jaar moet de gemeente de “door haar gewenste te onderzoeken
bouwstenen met betrekking tot de Westparallel en haar aansluitingen bij de provincie
aanleveren”. Hoe verhoudt dit zich tot de planning Mobiliteitsplan? Had er niet al veel eerder
begonnen moeten worden met het opstellen van het plan en op welke wijze wordt de raad
betrokken bij de inbreng vanuit de gemeente?
Van de zijde van het college wordt aangegeven dat in december de inbreng ten behoeve van
het opstellen van de Notitie reikwijdte en detailniveau MER ingebracht dient te worden. Voor
deze notitie zijn al veel zaken door Valkenswaard aangegeven. De raad zal nog nader worden
geïnformeerd over welke inbreng er al is ingebracht voor deze notitie. De Notitie reikwijdte
en detailniveau MER wordt ook nog officieel in procedure gebracht. De notitie zal formeel in
jan/februari 2013 aan de raad worden voorgelegd. De raad kan dan nog een zienswijze
indienen;
- er is in 1997 een Verkeersbeleidsplan vastgesteld. Kunnen we niet meer met dit plan uit
1997 “uit te voeten”? Zoveel is er in de tussentijd toch niet veranderd.
Portefeuillehouder dhr. Wijnen legt uit dat veel onderdelen van dit plan uit 1997 niet zijn
uitgevoerd. Deels kan de inbreng nu op het plan uit 1997 worden gebaseerd, maar deels zijn
er ook nieuwe omstandigheden / inzichten;
- er zijn actuele verkeersberekeningen van de provincie. Is het wel nodig dat de gemeente
eigen berekeningen gaat maken? Dreigt niet het gevaar van “een schaduwproces”?
Dhr. Verlijsdonk benadrukt dat de berekeningen van de provincie de regionale schaal als
scope hebben. Van belang is dat de gemeente de varianten bekijkt vanuit de gemeentelijke
schaal en vanuit de gemeentelijke uitgangspunten en de consequenties voor het gemeentelijk
wegennet;
- Financiën. In de begroting 2011 was budget opgenomen voor de actualisatie van de
verkeersmodellen. Dit budget is bij de Jaarrekening 2011 deels doorgeschoven. Hoeveel
middelen zijn daarvan nu nog beschikbaar?
Portefeuillehouder dhr. Wijnen zegt toe dat hij inzicht zal geven over de voor de periode 2011
– 2013 beschikbaar gestelde en bestede middelen voor verkeersmodellen;

- ten behoeve van de het Verkeersbeleidsplan 1997 is gewerkt met verkeersberekening van
bureau Goudappel Coffeng (BGC). Waarom wordt er nu niet weer met dat bureau gewerkt?
Dhr. Verlijsdonk wijst er ondermeer op dat BCG al door de provincie is ingeschakeld.
- in de op 31 mei 2012 door de raad aangenomen motie zijn vijf uitgangspunten geformuleerd
die bij het opstellen van het verkeerscirculatieplan gerespecteerd dienen te worden. Verzocht
wordt om deze uitgangspunten expliciet in het projectplan op te nemen.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
4) Voorstel inzake het beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013 - 2022
Bij de bespreking van dit voorstel wordt geconstateerd dat het college in essentie voorstelt om
in verband met de nog te nemen verkeersbesluiten verband houdend met de N69, de
investeringen in VRI’s nu uit te stellen en mede ten tengevolge daarvan extra
onderhoudskosten te accepteren. In feite gaat het dus om een wijziging van de begroting.
Los daarvan wordt voorgesteld om van een langere afschrijvingstermijn uit te gaan. Dit omdat
installaties langer meegaan, dan eerder werd gedacht. Portefeuillehouder dhr. Wijnen zegt toe
dat nog schriftelijk zal worden toegelicht hoe het precies met de afschrijvingstermijnen zit.
Verschillende fracties vragen zich af of de raad een plan dat betrekking heeft op het beheer
dient vast te stellen. Overigens betreft het hier een soort mengvorm: beheerbeleidsplan.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
5) Voorstel inzake liquidatieplan en opheffing gemeenschappelijke regeling Cure
Vanuit de commissie zijn er verschillende vragen / opmerkingen bij het voorstel (en het als
punt 6 geagendeerde Voorstel inzake aangaan gemeenschappelijke regeling Cure). Er wordt
wat langer stil gestaan bij het volgende:
De huidige regeling Cure wordt opgeheven, omdat de gemeenten “af willen” van de ppsconstructie met van Gansewinkel. Bij verschillende fracties roept dit de volgende vragen op:
- hoe zit het met het personeel? Gesproken wordt over “de intentie mensen weer te plaatsen”.
Portefeuillehouder dhr. Bax geeft aan dat er over de overgang personeel goede afspraken zijn
gemaakt (inclusief claims / disclaims);
- er wordt nu wel gesproken over claim / disclaims, maar is er wel echt goed inzicht in de
risico’s. Welke rechten en plichten gaan over? Hoe zit het met de financiële risico’s?
De portefeuillehouder belooft om een risico-analyse te maken en belooft het financieel
inzichtelijker te maken (voor zover hij dat kan).
Desgevraagd legt de portefeuillehouder uit waarom er voor gekozen is om door te gaan met
de huidige gemeentelijke partners.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
6) Voorstel inzake aangaan gemeenschappelijke regeling Cure
Dit voorstel houdt nauw verband met het hiervoor besproken agendapunt 5) (Voorstel inzake
liquidatieplan en opheffing gemeenschappelijke regeling Cure).
Er zijn bij de commissie nog enkele vragen en opmerkingen over het voorstel. Er wordt
ondermeer wat langer stil gestaan bij de volgende punten:

- het BCF (BTW-CompensatieFonds). Gewezen wordt op de in het regeerakkoord opgenomen
plannen inzake het BCF. In het licht van deze plannen, wordt gevraagd om meer
onderbouwing van het gekozen organisatiemodel.
Portefeuillehouder dhr. Bax geeft een toelichting. Hij verwijst ondermeer naar de
onderbouwing van Variant III in het Rapport KplusV;
- inschakeling externe partij (“Voor het management van de inzameling kan een externe partij
ingeschakeld worden”). Er wordt op gewezen dat dit toch vreemd is: eerst “afscheid nemen”
van een marktpartij en vervolgens voor het management toch weer een externe inschakelen.
De portefeuillehouder geeft aan dat het “slechts” gaat om het van buiten aantrekken van
kennis waarover marktpartijen beschikken. Zodra er meer duidelijkheid is over hoe de
organisatie er uit gaat zien (inclusief inschakeling externe partijen), zal het de raad daarover
worden geïnformeerd;
- hoe is de besluitvorming over dit voorstel in de gemeenten Eindhoven en Geldrop/Mierlo
verlopen? De griffier gaat navraag doen.
Geadviseerd wordt om het voorstel als HAMERSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
7) Voorstel inzake bezuinigingsvoorstellen begroting 2013 VRBZO
Bij de bespreking van dit voorstel, worden een groot aantal vragen gesteld. Deze vragen
worden “kordaat” door portefeuillehouder dhr. Ederveen beantwoord. Overigens wijst de
portefeuillehouder erop dat de antwoorden op de meeste gestelde vragen gewoon in stukken
staan.
Dhr. Ederveen legt nogmaals uit waarom het naar opvatting van het bestuur van de VRBZO
verantwoord is om het duikteam op te heffen. Gelet op het “waterrisicoprofiel” van de regio
en gelet op de feitelijke reddingen in de afgelopen jaren, kan worden vastgesteld dat het
alternatief grijp-redding in combinatie met twee oppervlaktereddingsteams, zondermeer
verantwoord is.
Niet alle fracties zijn hier nog (helemaal) van overtuigd.
Desgevraagd gaat dhr. Ederveen ook nog in op de voor en nadelen van de evt. mogelijkheid
om te werken met een vrijwillig duikteam.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
8) Voorstel inzake de aangenomen motie betreffende wijziging kwijtscheldingsbeleid
m.b.t. personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen
Portefeuillehouder dhr. Bax beantwoordt verschillende vragen over het voorstel.
De vragen van de fractie PvdA (2012/038) zullen ook nog schriftelijk worden beantwoord.
Verschillende fracties geven aan dat zij begrip hebben voor het standpunt van het college dat
de uitvoeringskosten van de met de motie beoogde vrijstelling onevenredig zijn.
Desgevraagd legt de teamleider Financieel Beheer en Belastingen, dhr. Dankers, uit dat de
optie van afwachten met de belastingaanslagen voor de doelgroep ook niet (goed) mogelijk is.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESPREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.
9) Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

