Bespreken van de programmabegroting 2011 van het SRE.
De fractie H&G vraagt zich bij monde van dhr. Geldens verwijzend naar de cijfers op pag. 6 van de
ontwerpbegroting af of niet gebouwd wordt voor leegstand. Verwijzend naar pag. 8 waarin de
Regionale Agenda wordt aangekondigd vraagt hij waarom nu pas aan deze agenda wordt gewerkt. Met
betrekking tot de passages op pag. 13 betreffende het openbaar vervoer vraagt hij het college hoe de
gemeente grip kan krijgen op dat openbaar vervoer. Vervolgens constateert hij dat het SRE een
peperdure luchtbel is. Hij vraagt het college met nadruk om voor de raadsvergadering duidelijk te
maken wat het SRE voor ons betekent. Ook de fractie van het CDA vraagt naar betekenis van het SRE
voor Valkenswaard en vraagt zich af wat nu met betrekking tot deze begroting van de raad gevraagd
wordt. Wethouder Wijnen geeft aan dat hij als plaatsvervanger van de portefeuillehouder (Anton
Ederveen) niet alles zal kunnen beantwoorden. Hij zegt toe om voor de raadsvergadering de raad te
informeren over de prestaties van het SRE in het jaar 2009, een overzicht te zullen geven van wat er
nu loopt en van wat er voor 2011 op de agenda staat. Of en zo ja hoe meer invloed op het openbaar
vervoer kan worden uitgeoefend zal worden nagegaan. Wethouder Buiter wijst er naar aanleiding van
de opmerking over bouwen voor leegstand op dat in Valkenswaard de wachttijden bij Woningbelang
nog steeds 6 tot 7 jaar bedragen en geeft aan dat wat Valkenswaard betreft de aantallen woningen
zoals in het woningbouwprogramma genoemd in 2020 ten minste gehaald moeten zijn. Met betrekking
tot de vraag wat de raad nu besluiten moet geeft de griffier aan dat de raad “slechts” van zijn
zienswijze kan doen blijken. (art. 40 GR) De fractie van het CDA vraagt nog nadere toelichting op de
zinsnede in de conceptbrief met betrekking tot de in de Regioraad te voeren taakstellende discussie.
De heer Luijbregts stelt voor om op een ander moment nog eens na te denken of participeren in het
SRE nog wel gewenst is.

