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G E M E E N T E

VALKENSWAARD

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 24 februari 2011 om 20.00 uur in
de raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezigen
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Afwezig:

dhr. A.B.A.M. Ederveen
mw. ing. E.G.M, van den Boom (plv.)
dhr. J.C.M, van Aalst, dhr. B.F.B.J. Bots, dhr. P.J.M. van der Burgt,
dhr. A.W.C.B, van Daal, dhr. J.J.M, van Dijk, dhr. M.J.C.W. van Erp,
dhr. T.P.T.H. Geldens, dhr. E.J.E. van de Goor, dhr. H.H.M. Hovens,
mw. M.P.G.M. Krikhaar-Fleuren, dhr. P.P. Leenders, mw. B.N.M.A.M. van LeeuwenAarts, dhr. J.C. Luijbregts, 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. MJ.J.F.M.W. Tooten,
dhr. WA. Verhoeven
mw. I.T. Berendsen

1. Vragenhalfuurtje.
2. Vaststellen van de agenda.
De voorzitter stelt voor om een onderwerp aan de agenda toe te voegen betreffende het nemen van
een voorbereidingsbesluit betreffende de Zeelberg. De agenda wordt met inachtneming van
bovenstaande wijziging vastgesteld.
3. Vaststellen van de besluitenlijst van 27januari 2011.
De besluitenlijst worden zonder wijzigingen vastgesteld.
4. Instemmen met het nemen van een voorbereidingsbesluit Zeelberg.
Geconstateerd wordt dat de fracties van het CDA, H&G, PvdA, Valkenswaard Lokaal (Smeets,
Luijbregts, Van de Goor en Van Meurs) vóór het voorstel zijn en de fracties van Valkenswaard
Lokaal (Van Steensel en Verhoeven) en de W D tegen, waarmee het voorstel met 19 stemmen
vóór en 3 stemmen tegen is aansenomen.
5. Vaststellen van het bestemmingsplan Parallelweg Oost 21-23.
Geconstateerd wordt dat alle fracties voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 22 stemmen
vóór is aansenomen.
6. Instemmen met een begrotingswijziging van de GGD Brabant-Zuidoost en het Dagelijks Bestuur
hierover op de hoogte stellen.
Geconstateerd wordt dat alle fracties voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 22 stemmen
vóór is aansenomen.
7. Vaststellen van het functieprofiel van de raadsgriffier.
Geconstateerd wordt dat alle fracties voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 22 stemmen
vóór is aansenomen.
8. Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken.
Alvorens over te gaan tot het bespreken van de ingekomen stukken meldt de voorzitter, dat
ingekomen brief nr. 11/033 niet de juiste tenaamstelling heeft in de lijst. De briefis afkomstig van
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zowel de gebr. Van der Heijden als van de heer P. de Louw.
Vervolgens worden de ingekomen stukken besproken.
9. (Her)stemming over de motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G
tijdens de raadsvergadering van 27januari 2011 betreffende de fietspadverlichting aan de N69
en de N396. (stemmen staakten op 27januari 2011)
Door de fractie van H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken om
voor wat betreft de N69 en de N396 in gesprek te gaan met de provincie, om het probleem aan te
kaarten en serieus aan te dringen op een oplossing en voor wat betreft de Maastrichterweg de
opvatting neergelegd onlangs aan de Jongerenraad te heroverwegen.
Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G en CDA vóór de motie zijn en de fracties van PvdA,
Valkenswaard Lokaal en de W D tegen. Geconstateerd wordt dat de stemmen staken (11 stemmen
vóór en 11 stemmen tegen).Omdat dit de tweede keer is dat de stemmen staken wordt de motie
verworpen.
10. Ondertekening Verklaring Gebiedsopgave Grenscorridor/N69.
De aanwezige fracties geven uiting van hun gevoelens.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
31maa#2011.
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de raads Aiffier,
mr. CJ. Dorsman

"

' - - c___: 12BBB:
de voorzitter,
drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester
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