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 31 maart 2011 om 20.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.
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Vragenhalfuurtje.
Vaststellen van de agenda.
De voorzitter brengt het verzoek van het college over om het voorstel betreffende de
randvoorwaarden voor verdergaande A2 samenwerking zoals genoemd in het position paper
vast te stellen af te voeren van de agenda. De raad gaat hiermee akkoord.
De fracties van Valkenswaard Lokaal en H&G geven beide aan een motie vreemd aan de orde
van de dag in te willen dienen. Beide moties worden toegevoegd aan de agenda als
agendapunten 10 en 11.
De agenda wordt met inachtneming van bovenstaande wijzigingen vastgesteld.
Vaststellen van de besluitenlijst van 24 februari 2011.
De besluitenlijst worden zonder wijzigingen vastgesteld.
Vaststellen van de Nota Vrijwilligersbeleid gemeente Valkenswaard 2011-2014 "Binden,
Boeien en Verbinden".
Geconstateerd wordt dat alle fracties, met uitzondering van de fractie van de W D , voor het
voorstel zijn, waarmee het voorstel met 21 stemmen vóór is aansenomen.
Vaststellen van het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
Geconstateerd wordt dat alle fracties voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 22
stemmen vóór is aansenomen.
Vaststellen van het Basisrioleringsplan en daarmee samenhangende voorstellen.
Geconstateerd wordt dat alle fracties, met uitzondering van de fractie van de PvdA voor wat
betreft punt 2 van het voorgestelde besluit, voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 22
stemmen vóór is aansenomen. De fractie van de PvdA geeft aan tegen het besluit onder punt 2
te zijn.
Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden besproken.
Instemmen met het voorstel de randvoorwaarden voor verdergaande A2 samenwerking zoals
genoemd in het position paper vast te stellen.
Voorstel wordt niet besproken. Zie agendapunt 2.
Vaststellen van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente
Valkenswaard 2011 en verder, met bijbehorende Toelichting en Besluit.
Door de fractie van D66 wordt een amendement ingediend ertoe strekkend artikel 5 lid 1 van
de Verordening Wmo gemeente Valkenswaard 2011 en verder te wijzigen in:
Het gesprek wordt gevoerd bij de belanghebbende thuis om zo de gehele situatie van de
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belanghebbende in kaart te brengen, tenzij de belanghebbende aangeeft het gesprek liever elders
te willen voeren.
Geconstateerd wordt dat de fracties van D66, H&G, PvdA, Valkenswaard Lokaal en het CDA
vóór het amendement zijn en de fractie van de W D tegen, waarmee het amendement met 21
stemmen vóór en 1 stem tegen is aangenomen.
Door de fracties van H&G en de PvdA wordt een amendement ingediend ertoe strekkend dat
aan artikel 12 Besluit Wmo gemeente Valkenswaard 2011 en verder een vierde lid wordt
toegevoegd luidende:
Persoonsgebonden budgethouders die tot 01-04-2011 al recht hadden op een persoonsgebonden
budget voor hulp bij het huishouden en die met een overeenkomst en bankbetalingen kunnen
aantonen, dat het overeengekomen tarief hoger is dan 125% van het wettelijk minimumloon,
zullen voor de looptijd van de overeenkomst bij een voortdurende indicatie, het
persoonsgebonden budget behouden volgens de tarieven die golden tot 01-04-2011.
Geconstateerd wordt dat alle fracties vóór het amendement zijn, waarmee het amendement met
22 stemmen vóór is aangenomen.
Door de fractie van D66 wordt een motie ingediend ertoe strekkend het sluiten van de open
inloop van het Zorgloket Wmo in heroverweging te nemen.
Geconstateerd wordt dat de fracties van D66, H&G, PvdA, Valkenswaard Lokaal en het CDA
vóór de motie zijn en de fractie van de W D tegen, waarmee de motie met 21 stemmen vóór en
1 stem tegen is aangenomen.
Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van Valkenswaard Lokaal
betreffende het Dancefestival Re-action.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een motie ingediend ertoe strekkend de
burgemeester met klem te verzoeken, vooruitlopend op een nieuw evenementenbeleid, gebruik
te maken van zijn bevoegdheid om af te wijken van het beleid en alsnog de gevraagde
vergunning te verlenen.
Geconstateerd wordt dat alle fracties vóór de motie zijn, waarmee de motie met 22 stemmen
vóór is aangenomen.
Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G betreffende
voorkoming leegstand (sloop)panden en winkels, alsmede braakliggende terreinen.
Door de fractie van H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken
na te gaan, al dan niet met toepassing van de Leegstandswet, de leegstand van panden en het
lang braak liggen van terreinen voorkomen kan worden en de raad hierover binnen 3 maanden
te informeren.
Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G, Valkenswaard Lokaal en de W D vóór de motie
zijn en de fracties van PvdA, CDA en D66 tegen, waarmee de motie met 12 stemmen vóór en
10 stemmen tegen is aangenomen.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
28 april 2011.
de raadlgrïffier,
mr. CJ. Dorsman

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