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Vaststellen van de agenda.

De voorzitter stelt voor om het nagezonden voorstel betreffende een begrotingswijziging van de
GGD toe te voegen aan de agenda. Hij stelt tevens voor om de informatie-uitwisseling over de
N69 onderdeel uit te laten maken van de commissievergadering en om dit punt na de rondvraag
te behandelen.
De agenda met bovenstaande wijzigingen vastgesteld.

Vaststellen van het verslag van 6 december 2010.

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Bespreken van het bestemmingsplan Parallelweg Oost 21-23.

Op verzoek van de fractie van de VVD wordt het bestemmingsplan waarin het politiebureau nu
is gelegen ter inzage gelegd in de raadleeskamer.
Naar aanleiding van een vraag van de fractie Valkenswaard Lokaal wordt meegedeeld dat de
direct omwonenden rechtstreeks over de plannen geïnformeerd zijn. Bepleit wordt dit een vaste
beleidslijn te maken.

Bespreken van het voorstel begrotingswijzigingen GGD.

Naar aanleiding van enkele vragen van de fractie CDA geeft wethouder Wijnen aan het
elektronisch kinddossier als een basistaak voor de GGD te beschouwen. De wethouder zegt toe
Naar aanleiding van het verzoek van de zegt de wethouder toe een schriftelijk verslag over het
functioneren van het centrum voor Jeugd en Gezin te laten opstellen en aan het dossier toe te
voegen. Tevens zal hij op verzoek van de fractie Valkenswaard Lokaal een overzicht geven van
wat de laatste 1½ jaar door de raad met betrekking tot de GGD is besloten.

Informatiebijeenkomst Grenscorridor N69.

Door wethouder Wijnen wordt een korte introductie gehouden. (zie bijlage 1)
Voor de discussie wordt verwezen naar de geluidsopname op de website. Wethouder Wijnen
zegt toe in het college het vervolg van het traject en de betrokkenheid van de raad daarbij te
zullen bespreken. Ook zal hij in het college de mogelijkheden tot inspraak van de bevolking in
dat traject bespreken.

Rondvraag.

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
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