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

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 3 november 2010

gelet op de gemeentewet:
Besluit met inachtneming van de bij dit besluit gevoegde aangenomen amendementen:
1. De begroting 2011, inclusief paragrafen en bijlagen, vast te stellen en de meerjarenramingen voor
2.

3.
4.
5.

kennisgeving aan te nemen.
De volgende verordeningen vast te stellen:
- Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2011,
inclusief bijbehorende tarieventabel 2011;
- Verordening tot derde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van
precariobelasting;
Het college te mandateren voor de uitvoering van de in de programma's opgenomen
beleidsinitiatieven, zoals verwoord in de bijlage van de Begroting 2011;
Kennis nemen te van het te verrichten interne doelmatigheids-/doeltreffendheidsonderzoek (art.
213), zijnde een onderzoek naar de werking en inrichting van het budgethouderschap;
In te stemmen met een restitutie van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, ter hoogte van
€ 7,50 voor een alleenstaande en € 15,- voor een meerpersoonshuishouden, in totaal 6 175.000,- en
daarvoor te beschikken over de egalisatiereserve Reiniging.

Kenmerk: 10raad00668
Valkenswaard,
de gemeenteraad voornoemd,

de griffier,
mr. CJ. Dorsman

de voorzitter,
drs. A.B.A.M. Ederveen
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De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 3 november 2010
behandelend de begroting voor 2011;
Overwegende:
-dat Stichting Cultuurcentrum de Hofnar in de voorgestelde begroting van 2011 een
korting op de subsidie krijgt opgelegd van € 130.000,- (nl. 10 % over de totale
subsidie)ten opzichte van 2010,
-dat daarbij is uitgegaan van korting van 10% op alle subsidies, ook subsidies voor
onderhoud en erfpacht;
-dat dit een onevenredig zware korting is, gezien de (on)mogelijkheden van de
Hofnar om te bezuinigen op bijvoorbeeld de erfpachtbetaling aan de G emeente.
-Dat de Hofnar in 2010 een subsidie voor de exploitatie heeft ontvangen van
€ 375.000,-;
-dat alleen daarop voor 2011 een korting van 10% mag worden toegepast, zijnde
een bedrag van € 37.500,-;
-dat door Buro Koëters (deskundige) is aangegeven, dat er voor 2011 een bedrag
van € 34.000,- minder hoeft te worden gestort in het onderhoudsfonds;
-dat de subsidie voor de Hofnar voor 2011 dus zou mogen worden gekort met
€ 71.500,- (€ 37.500 en f, 34.000) ten opzichte van 2010;
-dat de Hofnar is gekort met een bedrag van € 130.000,-;
-dat het subsidiebedrag voor de Hofnar (ten opzichte van de voorgestelde begroting)
dus moet worden verhoogd met 58.500,-dat in 2011 het beheer en het gebruik van het gebouw de Hofnar en haar
gebruikers onder de loep moet worden genomen en opnieuw moet worden
gestructureerd
Besluit de begroting 2011 te wijzigen in dier voege dat de subsidie voor Stichting
Cultuurcentrum de Hofnar wordt verhoogd met € 58.500,en dit te bekostigen uit saldo van de begroting,
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie CDA
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De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 3 november 2010
behandelend de begroting voor 2011;
Overwegende:

-dat Bibliotheek de Kempen in de voorgestelde begroting van 2011 een korting op de
subsidie krijgt opgelegd yan € 69.845,- (nl. 10 % over de totale subsidieren opzichte
van 2010;
-dat daarbij is uitgegaan van korting van 10% op alle subsidies, ook subsidies voor
huur;
-dat dit een onevenredig zware korting is, aangezien de korting op de subsidie voor
de huur ook moet worden terugverdiend in de exploitatie;
-Dat de bieb in 2010 een subsidie voor de exploitatie heeft ontvangen van
€ 534.785,-;
-dat alleen daarop voor 2011 een korting van 10% mag worden toegepast, zijnde
een bedrag van € 53.478,-;
-dat de bieb is gekort met een bedrag van € 69.845,-;
-dat het subsidiebedrag voor de bieb (ten opzichte van de voorgestelde begroting)
dus moet worden verhoogd met € 16.000,-;
-dat in 2011 in overleg met de 9 gemeenten, waar de bieb vestigingen heeft, moet
worden gekeken naar de kerntaken van de bieb en de invulling daarvan;

besluit de begroting 2011 te wijzigen in dier voege dat de subsidie voor Bibliotheek
de Kempen wordt verhoogd met € 16.000,en dit te bekostigen uit het saldo van de begroting,
en gaat over tot de orde van de dag.
Fractie CDA
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De r a a d v a n de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 3 november 2010
b e h a n d e l e n d de begroting voor 2 0 1 1 ;
Overwegende:

-dat Volksuniversiteit de Draaikolk in de voorgestelde begroting van 2 0 1 1 een
korting op de subsidie krijgt opgelegd van € 22.675,- (nl. 10 % over de totale
s u b s i d i e r e n opzichte v a n 2 0 1 0 ;
- d a t daarbij is uitgegaan v a n korting van 10% op alle subsidies, ook subsidies voor
huur;
-dat dit een onevenredig zware korting is, aangezien de korting op de subsidie voor
de h u u r ook moet worden terugverdiend in de exploitatie;
-dat de Draaikolk in 2 0 1 0 een subsidie voor de exploitatie heeft ontvangen v a n
€ 127.329,-;
- d a t alleen daarop voor 2 0 1 1 een korting van 10% m a g worden toegepast, zijnde
een bedrag van € 12.732,-;
- d a t de Draaikolk is gekort m e t een bedrag van € 2 2 . 6 7 5 , - ;
- d a t h e t subsidiebedrag voor de Draaikolk (ten opzichte v a n de voorgestelde
begroting) d u s moet worden verhoogd m e t € 10.000,-dat in 2 0 1 1 de noodzaak, omvang en s u b s i d i e s t r u c t u u r v a n de Draaikolk moet
worden bekeken;
besluit de begroting 2 0 1 1 te wijzigen in dier voege d a t de subsidie voor
Volksuniversiteit de Draaikolk wordt verhoogd m e t € 10.000,en dit te bekostigen u i t h e t saldo v a n de begroting,

e n gaat over tot de orde v a n de dag.
Fractie CDA
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Helder en Gedreven
Amendement

De raad van de gemeente Valkenswaard bijeen in een openbare raadsvergadering op 3
november 2010, behandelend de begroting 2011.
Overwegende dat:
e
o
•

Initiatieven vanuit wijkorganisaties zoals f Gegraaf, Dommelen en Borkel en Schaft
terecht sterk zijn aangemoedigd. • •.
De werking die uitgaat van deze organisaties als bijzonder positief word ervaren.
De wijkraden, dorpsraden en wijkcommissie een zeer belangrijke schakel vormen
tussen de inwoners en het bestuur van de gemeente.

Besluit de begroting 2011 te wijzigen in dier voege dat de voorgenomen bezuinigingen met
betrekking tbt deze organisaties komen te vervallen, en eke. cS&^^-Ta
N e r v e * * - -\e
V.t^-A_5*~.

vV. "^e\

-Schick» 'VJCU/N ci-c

b*?*rotvU«

En gaat over tot de orde van de dag.
H&G Theo Geldens

Vereniging H & G
Molenstraat 101 5554 TW • Valkenswaard
040-2042298 / 06-11134832
Email: Infcxahelderenaedreven
Site: www.helderenaedreven.nl
Bankrekening: 59.28.53.365 ABN AMRO Valkenswaard
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Partij van de Arbeid Valkenswaard
Amendement.

PVDA
Valkenswaard

De gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen
op 3 November 2010 behandelend het agendapunt
Programmabegroting 2011
Besluit *
Het onder 3. genoemde besluit te weten:
Het College mandateren voor de uitvoering van de in de programma's
opgenomen beleidsinitiatieven, zoals verwoord in de bijlage van de
Begroting 2011
Te wijzigen in :
3. Het College mandateren voor de uitvoering van de in de programma's
opgenomen beleidsinitiatieven, zoals verwoord in de bijlage 7 van de
Begroting 2011 met uitzondering van het in de bijlage 7 genoemde
mandaat m.b.t. Aanvullende investeringen Europalaan van € 3.000.000
en gaat over tot de orde van de dag
Fractie Partij van de Arbeid
P.J.M, van der Burgt
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Partij van de Arbeid Valkenswaard
Amendement

Valkenswaard

De gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen
op 3 November 2010 behandelend het agendapunt
Programmabegroting 2011
Besluit *
Het onder 3. genoemde besluit te weten:
Het College mandateren voor de uitvoering van de in de programma's
opgenomen beleidsinitiatieven, zoals verwoord in de bijlage van de
Begroting 2011
Te wijzigen in :
3. Het College mandateren voor de uitvoering van de in de programma's
opgenomen beleidsinitiatieven, zoals verwoord in de bijlage 7 van de
Begroting 2011 met uitzondering van het in de bijlage 7 genoemde
mandaat m.b.t. Bedrijventerrein Schaapsloop, revitalisering incl.
verkeersmaatregelen van € 1.000.000
en gaat over tot de orde van de dag
Fractie Partij van de Arbeid
P.J.M, van der Burgt
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Partij van de Arbeid Valkenswaard
Amendement

Valkenswaard

De gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen
op 3 November 2010 behandelend het agendapunt
Programmabegroting 2011
Besluit
Het onder 3. genoemde besluit te weten:
Het College mandateren voor de uitvoering van de in de programma's
opgenomen beleidsinitiatieven, zoals verwoord in de bijlage van de
Begroting 2011
Te wijzigen in :
3. Het College mandateren voor de uitvoering van de in de programma's
opgenomen beleidsinitiatieven, zoals verwoord in de bijlage 7 van de
Begroting 2011 met uitzondering van het in de bijlage 7 genoemde
mandaat m.b.t, Leenderweg, vervanging wegconstructie van € 700.000
en gaat over tot de orde van de dag
Fractie Partij van de Arbeid
P.J.M, van der Burgt
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Partij van de Arbeid Valkenswaard
Amendement

Valkenswaard

De gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen
op 3 November 2010 b ehandelend het agendapunt
Programmabegroting 2011
Besluit Het onder 3. genoemde besluit te weten:
Het College mandateren voor de uitvoering van de in de programma's
opgenomen beleidsinitiatieven, zoals verwoord in de bijlage van de
Begroting 2011

Te wijzigen in:
3. Het College mandateren voor de uitvoering van de in de programma's
opgenomen beleidsinitiatieven, zoals verwoord in de bijlage 7 van de
Begroting 2011 met uitzondering van het in de bijlage 7 genoemde
mandaat m.b.t. Openbare verlichting van € 200.000 -"
en gaat over tot de orde van de dag
Fractie Partij van de Arbeid
P.J.M, van der Burgt
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amendement
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De raad van Valkenswaard in de vergadering bijeen op woensdag 3 november
2010, behandelend de begroting 2011,
overwegende:
-dat in bijlage 7 van de begroting 2011 mandaten worden verleend aan het
college,
-dat er mandaat wordt verleend voor de uitgaven van € 150.000,- voor de
uitvoering van het coalitieprogramma voor een deel uit de exploitatie en voor
eëh deel uit incidentele ruimte,
-dat niet duidelijk is, wat met het bedrag zal worden uitgevoerd,
-dat de raad daar eerst kennis van wil nemen alvorens het college over het
bedrag kan beschikken;
besluit:
het in de lijst met de mandaten opgenomen woord "ja" te wijzigen in "nee"
waar het de uitgaven van € 150.000,- betreft voor de verdere uitvoering van
het coalitieprogramma.
en gaat over tot de orde van de dag.

fractie CDA

