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 28 oktober 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. IT. Berendsen, dhr. B.F.BJ. Bots,
dhr. PJ.M. van der Burgt, dhr. JJ.M. van Dijk, dhr. MJ.C.W. van Erp, dhr. T.P.T.H.
Geldens, dhr. EJ.E. van de Goor, dhr. H.H.M. Hovens, mw. M.P.G.M. KrikhaarFleuren, dhr. P.P. Leenders, mw. B.N.M.A.M. van Leeuwen-Aarts,
dhr. J.C. Luijbregts (verlaat de vergadering voor agendapunt 13),
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. M.J.J.F.M.W. Tooten, dhr. W.A. Verhoeven
dhr. A.W.C.B, van Daal

1. Vragenhalfuurtje.
2. Vaststellen van de agenda.
De fracties van H&G en het CDA kondigen moties vreemd aan de orde van de dag aan. De fractie
H&G heeft een motie betreffende de Markt en de fractie van het CDA betreffende Schoon
Valkenswaard en bestemmingsplannen. De aangekondigde moties worden als agendapunten 11,12
en 13 behandeld. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.
3. Vaststellen van de besluitenlijst van 30 september 2010.
De besluitenlijst wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Valkenswaard 2010.
Geconstateerd wordt dat alle fracties voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 22 stemmen
vóór is aangenomen.
5. Instemmen met het voorstel de begrotingswijzigingen van het 2e kwartaal 2010 vast te stellen.
Geconstateerd wordt dat alle fracties voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 22 stemmen
vóór is aangenomen.
6. Instemmen met het instellen van een werkgeverscommissie.
Geconstateerd wordt dat alle fracties voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 22 stemmen
vóór is aangenomen.
7. Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden besproken.
8. Vaststellen van het bestemmingsplan "Klappermanstraat 26".
Door de fractie van H&G wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de verbeelding aan te
passen conform de genoemde punten:
- Ter hoogte van Klappermanstraat 22 (kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie F,
nummer 4071) voor de breedte van één meter en een diepte van 12 meter gemeten vanaf de
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grens tussen de bestemming "Tuin"en "Wonen" de bestemming "Wonen" te wijzigen in de
bestemming "Tuin".
- De bouwaanduiding "plat dak" ter hoogte van de opgelegde bestemming "Tuin" verwijderen.
Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G, Valkenswaard Lokaal, W D , CDA en D66 vóór het
amendement zijn en de fractie van de PvdA tegen, waarmee het amendement met 18 stemmen vóór
en 4 stemmen tegen is aangenomen.
Geconstateerd wordt dat alle fracties vóór het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 22 stemmen
vóór is aangenomen.
9. Instemmen met het voorstel de wachtlijst bouwgrond vrije sector woningbouw met onmiddellijke
ingang te bevriezen en na de eerstvolgende grote uitgifte van kavels (Lage Heide) de wachtlijst
op te heffen onder terugbetaling van het inschrijfgeld
Door de fractie van de W D wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de wachtlijst met
onmiddellijke ingang op te heffen, het inschrijfgeld terug te betalen en bij volgende uitgiften van
bouwgrond voor vrije sector woningen te loten onder de belangstellenden.
Geconstateerd wordt dat de fractie van de W D en D66 vóór het amendement zijn en de fracties
van het CDA, H&G, PvdA en Valkenswaard Lokaal tegen, waarmee het amendement met 2
stemmen vóór en 20 stemmen tegen is verworpen.
Geconstateerd wordt dat de fracties van het CDA, H&G, PvdA (3) en W D vóór het voorstel zijn
en de fracties van D66 en de PvdA (1) tegen, waarmee het voorstel met 20 stemmen vóór en 2
stemmen tegen is aansenomen.
10. Vaststellen van de Monumentenverordening gemeente Valkenswaard 2010.
Door de fractie van H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken om
het monumentenbeleid en het monumentensubsidiebeleid te actualiseren en dit aan de raad ter
besluitvorming voor te leggen op zo kort mogelijke termijn, bij voorkeur binnen een termijn van 3
maanden.
Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G, CDA, Valkenswaard Lokaal en W D voor de motie
. zijn, en de fracties van PvdA, D66 en het CDA (1) tegen, waarmee de motie met 16 stemmen vóór
en 6 stemmen tegen is aangenomen.
Geconstateerd wordt dat alle fracties vóór het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 22 stemmen
vóór is aangenomen.
ll.Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G betreffende de Markt.
Door de fractie van H&G wordt een motie ingediend 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.
Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G, CDA en de W D vóór de motie zijn en de fracties
van PvdA, Valkenswaard Lokaal en D66 tegen. Geconstateerd wordt dat de stemmen staken (11
stemmen vóór en 11 stemmen tegen) en het nemen van een beslissing wordt daarom uitgesteld tot
een volgende vergadering.
12.Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van het CDA betreffende Schoon
Valkenswaard.
Door de fractie van het CDA wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken
maatregelen te nemen met betrekking tot het schoonhouden van met name de winkelcentra en het
uitgaanscentrum.
Geconstateerd wordt dat de fracties van het CDA en H&G vóór de motie zijn en de fracties van
D66, PvdA, Valkenswaard Lokaal en W D tegen, waarmee de motie met 10 stemmen vóór en 12
stemmen tegen is verworpen.
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13.Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van het CDA betreffende
bestemmingsplannen.
Door de fractie van het CDA wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken
met inachtneming van de wijze van actualiseren van de bestemmingsplannen, namelijk
conserverend, toch een dusdanige wijziging in een algemene regeling, of in specifieke
bestemmingsplannen, op te nemen, dat, naast maximale goothoogte ook de maximale bouwhoogte,
wordt opgenomen.
Geconstateerd wordt dat alle fracties vóór de motie zijn, waarmee de motie met 21 stemmen vóór is
aangenomen.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering vang;",.
25 november 2010.
i
de raadsgriffier, T \jl W A
mr. CJ. Dorsmanv \vt WA

de

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