GEMEENTE
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 25 november 2010 om 20.00 uur in
de raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezigen
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

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. MJ.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.MA.M.
van
Leeuwen-Aarts,
dhr.
J.C.
Luijbregts,
dhr. J.W.P.G. Luijendijk, mw. M.T.C. Maas-Jacobs, 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. MJ.J.F.M.W. Tooten, dhr. W.A. Verhoeven

Afwezig:

1. Vragenhalfuurtje.
2. Vaststellen van de agenda.
De fractie van H&G kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan betreffende de
verkeersontsluiting Lage Heide. De motie zal als laatste agendapunt behandeld worden.
De agenda wordt met inachtneming van bovenstaande wijziging vastgesteld.
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van 28 oktober en 3 november 2010.
De besluitenlijsten worden zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Kennis nemen van het Strategisch Plan Ergon 2011-2014 en daartoe aan gemeente
Valkenswaard toegekende middelen ter beschikking te stellen aan het bestuur van de GRWRE.
Geconstateerd wordt dat alle fracties voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 23 stemmen
vóór is aangenomen.
5. Kennis nemen van de ontwerpbegroting CURE 2011.
Geconstateerd wordt dat alle fracties voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 23 stemmen
vóór is aangenomen.
6. Instemmen met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van een perceel
cultuurgrond aan de Dommelseweg.
Geconstateerd wordt dat alle fracties voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 23 stemmen
vóór is aangenomen.
7. Instemmen met het voorstel kredieten beschikbaar te stellen voor aankopen van eigendommen
van derden gelegen in het plangebied behorende bij het bestemmingsplan Lage Heide wonen.
Geconstateerd wordt dat alle fracties voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 23 stemmen
vóór is aangenomen.
8. Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden besproken.
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9. Toestemming verlenen aan het college om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vast te stellen.
Door de alle fracties met uitzondering van de fractie van de PvdA wordt een motie ingediend ertoe
strekkend het college te verzoeken te bevorderen dat zowel namens de gemeenten verenigd in het
samenwerkingsverband A2 als namens de gemeenten verenigd in het samenwerkingsverband
Kempengemeenten 1 zetel in het Dagelijks Bestuur kan worden ingevuld.
Geconstateerd wordt dat de fracties van het CDA, D66, H&G, Valkenswaard Lokaal en W D vóór
de motie zijn en de fractie van de PvdA tegen, waarmee de motie met 19 stemmen vóór en 4
stemmen tegen is aangenomen.
Geconstateerd wordt dat alle fracties voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 23 stemmen
vóór is aangenomen.
10. Vaststellen van het bestemmingsplan Klinkerstraat.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te
verzoeken de bewoners en omwonenden actie bij de herinrichting te betrekken en daarmee de best
mogelijke oplossing te creëren en daardoor de leefbaarheid in de omgeving te optimaliseren voor
zover het extra parkeerplaatsen betreft.
Geconstateerd wordt dat alle fracties vóór de motie zijn, waarmee de motie met 23 stemmen vóór is
aangenomen.
Geconstateerd wordt dat de fracties van het CDA, D66, PvdA, Valkenswaard Lokaal en de W D
vóór het voorstel zijn de fractie van H&G tegen, waarmee het voorstel met 18 stemmen vóór en 5
stemmen tegen is aangenomen.
11. (Her)stemming over de motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G
tijdens de raadsvergadering van 28 oktober 2010 betreffende de Markt, (stemmen staakten op 28
oktober)
De motie van de fractie H&G ertoe strekkend het college te verzoeken initiatieven te nemen die
een positieve bijdrage kunnen leveren aan de uitstraling, de veiligheid, het gebruik en de inrichting
van de markt zelfs indien dit een geringe afwijking tot gevolg heeft ten opzichte van het
oorspronkelijk ontwerp wordt opnieuw in stemming gebracht.
Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G, CDA en de W D vóór de motie zijn en de fracties
van D66, PvdA en Valkenswaard Lokaal tegen, waarmee de motie met 12 stemmen vóór en 11
stemmen tegen is aangenomen.
12.Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G betreffende de
verkeersontsluiting Lage Heide.
Door de fractie van H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken na te
gaan in welke mate een goede ontsluitingsmogelijkheid wordt geboden door het zogenaamde
Holzerpaaike gelegen tussen de Irislaan en de Westerhovenseweg.
Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G, CDA en de PvdA vóór de motie zijn en de fracties
van D66, Valkenswaard Lokaal en de W D tegen, waarmee de motie met 15 stemmen vóór en 8
stemmen tegen is aangenomen.
Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
23 december 2010.
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