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VA L K E N S W A A R D

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 3 juni 2010 om 20.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezigen
Voorzitter:.
Griffier:
Raadsleden:

Afwezig:

dhr. A.B A.M. Ederveen
mw. E.G.M, van den Boom (plv.) ■
dhr. J.C.M, van Aalst, mw. I.T. Berendsen, dhr. B.F.B.J. Bots,
dhr. P.J.M, van der Burgt, dhr. A.W.C.B. van Daal, dhr. J.J.M, van Dijk,
dhr. M.J.C.W. van Erp, dhr. T.P.T.H. Geldens, dhr. E.J.E. van de Goor,
dhr. H.H.M. Hovens, mw. M.P.G.M. Krikhaar-Fleuren, dhr. P.P. Leenders,
mw.
B.N.M.A.M.
van - Leeuwen-Aarts,
dhr.
J.C.
Luijbregts,
dhr. J.W.P.G. Luijendijk, dhr. W.F.L.G. Mesman, dhr. J.H.C, van Meurs,
mw. J.M. S meets, dhr. F.W.H.J. S mits, dhr. P.C.N.M. van S teensel,
dhr. M.J.J.F.M.W. Tooten, dhr.WA. Verhoeven
mw. M.T.C. Maas-Jacobs

1.

Vrage
n half'uurtje.
Zie bijlagen.

2.

Vaststelle
n van de agenda.
De fractie van het CDA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan die betrekking
heeft op het VNG congres.
De fractie van H&G kondigt twee moties vreemd aan de orde van de dag aan die betrekking
hebben op het fietspad over de oude spoorwegbedding tussen Valkenswaard en Eindhoven en
draadloos internet op de Markt.
De aangekondigde moties worden toegevoegd aan de agenda.
De agenda wordt met inachtneming van bovenstaande wijziging vastgesteld.

3.

Vaststelle
n van de besluitenlijst van 29 april 2010.
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

4.

Vrage
n /opmerkingen n aar aanleiding van ingekomen stukken .
De ingekomen stukken worden besproken.

5.

6.

nI stemme
n met de 3e wijziging van de tekst van de Gemeenschappelijke Regelin g SRE en
bijbehorende toelichtin g en een reactie vaststellen op de conceptbegroting 2011.
Geconstateerd wordt dat de fracties van CDA, D66, PvdA, VBDBPUUR en de W D vóór het
voorstel zijn en de fractie van H&G tegen, waarmee het voorstel met 17 stemmen vóór en 5
stemmen tegen is aan sen omen ..
Vaststelle
n van de jaarrekening en het jaarverslag 2009.
Door de fractie van H&G wordt een amendement ingediend ertoe streklcend het overschot niet
toe te voegen aan de algemene reserve maar deze gelden terug te geven aan de inwoners van
Valkenswaard door het overschot van de egalisatiereserve te restitueren op de eerstvolgende
aanslag afvalstoffenheffing en reinigingsrecht.
Geconstateerd wordt dat alle fracties unaniem vóór het amendement zijn waarmee het
amendement met 22 stemmen vóór is aangenomen.
Door de fractie van H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college op te dragen
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een methodiek te ontwikkelen die erin voorziet dat de jaarlijks teveel betaalde gelden worden
gerestitueerd op de eerstvolgende op te leggen aanslag afvalstoffenheffing en reinigingsrecht
waardoor de inwoners van de Valkenswaardse gemeenschap voortaan de garantie genieten dat
teveel betaalde gelden altijd worden gecompenseerd en dat daarvoor geen specifieke besluiten
meer behoeven te worden genomen door de gemeenteraad.
Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G, CDA, D66, PvdA en VBDBPUUR vóór de motie
zijn en de fractie van de W D tegen waarmee de motie met 21 stemmen vóór en 1 stem tegen is
aangenomen.
Conform concept-besluit is punt 1, 4 en 5 door allen akkoord bevonden. Punt 2 is men allen
tegen en punt 3 is vervangen door het amendement. Het definitieve besluit ziet er hierdoor als
volgt uit:
1 het jaarverslag en de jaarrekening 2009 vast te stellen;
2 het voordelige rekeningresultaat ad € 1.263.210,~ toe te voegen aan de algemene reserve;
3 het overschot van de egalisatiereserve "reiniging" ad € 174.230,--, gemaximeerd op
6 250.000,-- (amendement), te restitueren op de eerstvolgende aanslag "afvalstoffenheffing
en reinigingsrecht";
4 het overhevelen van kredieten naar het dienstjaar 2010 in verband met het overschrijden van
de geldigheidsduur van het accorderingsjaar en het daaropvolgende dienstjaar (beleidskader),
namelijk:
-I-visie (€161.890,-)
- Publieke dienstverlening (€ 472.811,-)
- nieuwbouw brandweerkazerne (€ 28.488,--)'
- reconstructie Valkenierstraat; overheveling t.b.v. herinrichting van de Weerderpoort (€ 39.490,-)
- fietsprojecten (€ 68.546,--)
- reconstructie Maastrichterweg (€ 90.000,-)
- Bewegwijzering (€ 56.004,--)
- inrichting speelplaats basisschool 't Smelleken (€ 38.080,--)
- nieuwbouw Brede school "de Vlaswiek" (€ 1.742.462,-)
- parkeerterrein "Valkennest" (€ 16.000,--)
- parkeerterrein "Norbertusdreef (€ 43.255,—)
-riolering (€1.054.681,-)
- uitbreiding begraafplaats "Eikenhof' (€ 434.681,-)
De krediettermijn wordt met één j aar verlengd.
5 Het overhevelen van exploitatiebudgetten 2009 -zijnde 21 budgetten- naar het dienstjaar
2010 via de reserve "af te wikkelen activiteiten" (zie bijlage), waarbij tevens in verband met
het overschrijden van de geldigheidsduur van het accorderingsjaar en het daaropvolgende
dienstjaar (beleidskader) een verlenging voor één jaar voor het project "Reconstructie
Europalaan" (€ 2.824.847,-)
Toelichting bij punt 2: de taakstelling van. de loonsom voor 2010 blijft derhalve
€1.000.000,-.
Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van het CDA.
Door de fractie van het CDA wordt een motie ingediend ertoe strekkend tegen de VNGresolutie Het perspectief van gemeenten te zijn en de stemgerechtigde vertegenwoordiger van de
gemeente Valkenswaard dat tot uiting te laten brengen op het VNG-congres middels een
tegenstem.
Geconstateerd wordt dat de fracties van het CDA, H&G, PvdA, en VBDBPUUR vóór de motie
zijn en de fracties van D66 en de W D tegen, waarmee de motie met 20 stemmen vóór en 2
stem tegen is aangenomen.
Motie vreemd aan de orde van dag ingediend door de fractie van H&G.
Door de fractie van H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken
2 van 3

G E M E E N T E
V A L K E N S W A A R D

met klem de plannen voor een fietspad op de oude spoorbaan tussen Eindhoven en
Valkenswaard niet langer te ondersteunen en alle activiteiten met betrekking tot dit plan te
stoppen en het SRE en de gemeente Waalre hiervan in kennis te stellen.
Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G, CDA, D66, PvdA en VBDBPUUR vóór de motie
zijn en de fractie van de W D tegen, waarmee de motie met 21 stemmen vóór en 1 stem tegen is
aangenomen.
Motie vreemd aan de orde van dag ingediend door de fractie van H&G.
Door de fractie van H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken
om de mogelijkheden te onderzoeken om draadloos internet op de Markt in Valkenswaard te
realiseren en dit onderzoek op een dusdanig tijdstip af te ronden dat eventuele realisatie nog
onderdeel uit kan maken van het project "herinrichting Markt, tweede fase".
Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G, CDA, en VBDBPUUR vóór de motie zijn en de
fracties van D66, PvdA en de W D tegen, waarmee de motie met 17 stemmen vóór en 5
stemmen tegen is aangenomen.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
Ijuli 2010.
A ^
^
*?
de raadsgSiffier,
mr. C.J. Dorsman

de voorzitter,
drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester
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