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Raadszaal

Vaststellen van de agenda.

Op voorstel van de voorzitter wordt een voorstel aan de agenda toegevoegd betreffende de
aanbesteding van de accountantscontrole. De agenda wordt met inachtneming van het
bovenstaande vastgesteld.

Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de
aankoop van de Milieustraat aan De Vest 15.

Er worden diverse vragen gesteld die door wethouder Bax beantwoord worden. Naar aanleiding
van verschillende vragen over achterstallig onderhoud deelt de wethouder mee dat er nog geen
onderhoudsplan voor de lange termijn is, maar dat voor het herstel van de gebreken die nu
geconstateerd zijn financiële middelen beschikbaar zijn. De wethouder zegt toe dat hij nog zal
laten weten waarom het zolang heeft geduurd voordat een voorstel aan de raad kon worden
aangeboden.

3.

4.

Bespreken van de SRE Programmabegroting en de Regionale Agenda 2011-2014.

Er worden diverse vragen gesteld die door de burgemeester beantwoord worden. Hij wijst erop
dat de Regionale Agenda een programma op hoofdlijnen is en dat daarna jaarlijkse concrete
activiteiten in een werkprogramma worden opgenomen. In dat werkprogramma worden ook de
financiële consequenties zichtbaar. Hij erkent dat de Regionale Agenda beter vóór de
conceptbegroting 2012 aangeboden had kunnen worden maar dat de discussie rond de
Regionale Agenda nou eenmaal langer duurde dan voorzien. Op een vraag van de fractie H&G
naar de input in de Regionale Agenda van Valkenswaard geeft de burgemeester aan dat alle
colleges, dus ook Valkenswaard, met een afvaardiging van het dagelijks bestuur hebben
gesproken. Ons college heeft daarbij het belang van subsidiariteit onderstreept en gepleit voor
het loslaten van de scheiding stad – platteland.

Bespreken van het voorstel om over te gaan tot een gezamenlijke aanbesteding (A2
verband) van de accountantscontrole.
Er zijn geen vragen gesteld.

5.

Rondvraag.

De heer Luijendijk stelt voor om het milieujaarverslag 2010, dat onlangs aan de raad ter kennis
is gebracht, te bespreken in een commissievergadering. Naar zijn oordeel zou zo’n bespreking
kunnen dienen als input voor een nieuw op te stellen beleidsplan. De voorzitter adviseert hem
deze vraag voor te leggen aan het presidium.
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