G E M E E N T E
VA LKEN S W A A R D

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 29 april 2010 om 20.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezigen
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Afwezig:

dhr. A.B .A.M. Ederveen
dhr. CJ. Dorsman
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.W.P.G. Luijendijk, mw. M.T.C. MaasJacobs, dhr. W.F.L.G. Mesman, dhr. J.H.C, van Meurs, mw. J.M. Smeets,
dhr. F.W.H.J. Smits, dhr. P.C.N.M. van Steensel, dhr. M.J.J.F.M.W. Tooten,
dhr. WA. Verhoeven
dhr. J.C. Luijbregts

0.

Onderzoek naar de geloofsbrieven en beëdigen van raadsleden.
Nadat door een commissie uit de raad, bestaande uit de raadsleden Van Aalst, Mesman en
Verhoeven, de geloofsbrieven van het nieuw te beëdigen raadslid zijn onderzocht en in orde
bevonden, besluit de raad de heer dhr. M.J.C.W. van Erp toe te laten tot de gemeenteraad van
Valkenswaard en legt hij, in handen van de voorzitter, de eed af.

1.

Vragenhalfuurtje.
Zie bijlagen.

2.

Vaststellen van de agenda.
Agendapunt 5 (ontwerpstructuurvisie Valkenswaard) wordt van de agenda afgevoerd.
De agenda wordt met inachtneming van bovenstaande wijzigingen vastgesteld.
De fractie van het CDA kondigt een tweetal moties vreemd aan de orde van de dag aan die
betrekking hebben op de herinrichting van de Markt.
De fractie van de W D kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan die betrekking
heeft op de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven.

3.

Vaststellen van de besluitenlijsten van 10 en 11 maart en 1 en 15 april 2010.
De besluitenlijsten worden vastgesteld.

4.

Vragen /opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden besproken.

5.

Vaststellen van de ontwerpstructuurvisie Valkenswaard Deel A, 2010 en de daarop
ingediende inspraakreacties.
Zie agendapunt 2.

6.

Instemmen met het voorstel de dekking van de meerkosten van het leerlingenvervoer voor het
jaar 2010 ten laste van de post onvoorzien te brengen.
Door de fractie van de PvdA wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de meerkosten
van het leerlingenvervoer van het jaar 2010 zijnde € 33.000,- ten laste te brengen van de post
onvoorzien. Het amendement wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, waarbij de
fractie VBDBPUUR geacht wordt tegen gestemd te hebben.
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Geconstateerd wordt dat het voorstel, met inachtneming van het amendement, zonder
hoofdelijke stemming, waarbij de fractie VBDBPUUR geacht wordt tegen te zijn, wordt
aansenomen.
7.

Aanwijzen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen.
Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met het aanwijzen van portefeuillehouders en
hun plaatsvervangers in gemeenschappelijke regelingen. (Veiligheidsregio, SRE, GGD BrabantZuidoost, Centrum Reinigingstaken Eindhoven e.o. en Welstandszorg Noord-Brabant)
Zonder hoofdelijke stemming worden als externe leden van de rekenkamercommissie benoemd
de heren G.J.M, van Dijk en mevrouw A. Mengde-van der Wal en als interne leden de
raadsleden de heer W.A. Verhoeven en de heer A.W.C.B, van Daal.
Zonder hoofdelijke stemming wordt de heer. P.J.M, van der Burgt aangewezen als (tijdelijk)
voorzitter van de raadscommissie.
Zonder hoofdelijke stemming wordt de voorzitter van de raadscommissie als plaatsvervangend
raadsvoorzitter aangewezen.
Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten in de auditcommissie niet drie maar vier
raadsleden aan te wijzen te weten de heer P.P. Leenders, de heer J.W.P.G. Luijendijk, de heer
W.F.L.G. Mesman en de heer P.C.N.M, van Steensel.

8.

Instemmen met het voorstel een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het
plangebied Kerkakkers.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aansenomen.

9.

Vaststellen van de verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie 2010.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aansenomen.

10.

Instemmen met het voorstel een bedrag van € 46.000,- over te maken naar de Stichting
Nikki's Friends en hiervoor te beschikken over de algemene reserve.
Geconstateerd wordt dat de fracties van D66, PvdA en BDBPUUR vóór het voorstel zijn en de
fracties van het CDA, H&G en de W D tegen, waarmee het voorstel met 10 stemmen vóór en
12 stemmen tegen is verworven.

11.

Instemmen met het voorstel een krediet te voteren voor de aanschaf van een nieuwe
woonwagen.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aansenomen.

12.

Vaststellen van de "Verordening regelende de financiële verhoudingen tussen het Centrum
voor Muziek en Dans en zijn leerlingen voor het cursusjaar 2010-2011".
Door de fracties VBDBPUUR, W D , H&G en het CDA wordt een amendement ingediend
ertoe strekkend de tarieven voor het CMD slechts te verhogen met 1,5% algemene loonindex.
Geconstateerd wordt dat de fracties van VBDBPUUR, W D , H&G en het CDA vóór het
amendement zijn en de fracties van D66 en de PvdA tegen, waarmee het amendement met 17
stemmen vóór en 5 stemmen tegen is aangenomen.
Geconstateerd wordt dat het voorstel, met inachtneming van het amendement, zonder
hoofdelijke stemming, wordt aansenomen.

13.

Tweetal moties 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 het college te
verzoeken om parkeren op de Markt op enigerlei wijze mogelijk te maken.
Geconstateerd wordt dat de fracties van het CDA, H&G, PvdA vóór de motie zijn en de fracties
van D66, VBDBPUUR en W D tegen, waarmee de motie met 15 stemmen vóór en 7 stemmen
tegen is aangenomen.
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Door de fractie van het CDA wordt een motie ingediend ertoe strekkend enkele (hoge) bomen
en/of andere groenvoorziening aan te planten op het gedeelte van de Markt voor het oude
raadhuis.
Geconstateerd wordt dat de fracties van het CDA, D66, H&G, PvdA, VBDBPUUR vóór de
motie zijn en de fractie VVD tegen, waarmee de motie met 21 stemmen vóór en 1 stem tegen is
aangenomen.
14.

Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van de WD.
Door de fractie van de VVD wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken
toe te treden tot de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven.
Na enige discussie wordt de motie ingetrokken.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
3 juni 2010.

2$y\M
de raadslriffier,
mr. C.J. Dorsman

-de voorzïtfeY.
drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester
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