Vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag 2009.
Door de fractie van H&G wordt een amendement ingediend ertoe strekkend 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 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 VVD 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
€ 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 jaar 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,--)

