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 28 april 2011 om 20.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezigen
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

dhr. A.B.A.M. Ederveen
dhr. C J. Dorsman
dhr. J.C.M, van Aalst, mw. I.T. Berendsen, 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. MJJ.F.M.W. Tooten,
dhr. W.A. Verhoeven

Afwezig:
1.
2.

3.

4.

5.

Vragenhalfuurtje.
Vaststellen van de agenda.
De fractie van de PvdA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan betreffende het
concept -bestuursakkoord VNG-kabinet. De motie wordt aan het einde van de vergadering
onder agendapunt 9 behandeld. Het agendapunt 4 wordt een te bespreken stuk.
De agenda wordt met inachtneming van bovenstaande wijzigingen vastgesteld.
Vaststellen van de besluitenlijst van 31 maart 2011.
De fractie van de PvdA merkt op dat bij agendapunt 9, tweede ingediende amendement dit niet
alleen door de fractie van H&G maar mede door de fractie van de PvdA wordt ingediend. De
voorzitter geeft aan dat dit gewijzigd wordt in het verslag. De besluitenlijst wordt met
inachtneming van bovenstaande wijziging vastgesteld.
Instemmen met de "Verordening regelende de financiële verhoudingen tussen het Centrum
voor Muziek en Dans en zijn leerlingen" voor het cursusjaar 2011-2012.
Geconstateerd wordt dat alle fracties voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 23
stemmen vóór is aangenomen.
Instemmen met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van de
verplaatsing van de bewaakte fietsenstalling.
Door de fractie van het CDA wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de bewaakte
fietsenstalling op het Prinses Brigadeplein op te heffen en geen nieuwe bewaakte fietsenstalling
in het centrumwinkelgebied te realiseren en de passage tussen Eindhovenseweg en
Handwerkstraat als een gewone fietsparkeerplaats in te richten.
Geconstateerd wordt dat de fractie van het CDA.vóór het amendement is en de fracties van
D'66, H&G, PvdA, Valkenswaard Lokaal en de W D tegen waarmee het amendement met 6
stemmen vóór en 17 stemmen tegen is verworpen.
Door de fracties van Valkenswaard Lokaal, PvdA en H&G wordt een motie ingediend ertoe
strekkend het college op te dragen na te gaan of het mogelijk is om de huidige geboden service
van het bewaakt parkeren van fietsen uit te breiden met meerdere diensten waaronder minimaal
een sanitaire voorziening (openbaar toilet) en daarnaast mogelijk ook andere diensten zoalsbijvoorbeeld oplaadpunten voor elektrische tweewie Iers en scootmobielen en/of initiatieven te
ontwikkelen die de beschikbaarheid van gewenste voorzieningen kunnen bewerkstelligen.
Geconstateerd dat de fracties van D'66, H&G, PvdA en Valkenswaard Lokaal vóór de motie
zijn en de fracties van het CDA en de W D tegen, waarmee de motie met 16 stemmen vóór en 7
stemmen tegen is aangenomen.
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Geconstateerd wordt dat alle fracties tegen het voorstel zijn waarmee het voorstel met 23
stemmen is verworven.
Vragen/opmer
k ingen naar aanleiding van ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden besproken.
Vaststellen van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2012 en de
Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten 2012 en
bijbehorende financiële voorstellen.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de
lasten van het ruimen volledig af te schrijven in het jaar waarin de graven geruimd worden.
Geconstateerd wordt dat alle fracties vóór het amendement zijn waarmee het amendement met
23 stemmen vóór is aangenomen.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de
in hoofdstuk 1.1 en 1.3 genoemde verhoging van 50% voor de vakken G, H en J op de oude
begraafplaats te laten vervallen.
Geconstateerd wordt dat de fracties van Valkenswaard Lokaal, CDA, D'66, H&G en de PvdA
vóór het amendement zijn en de fractie van de W D tegen waarmee het amendement met 22
stemmen vóór en 1 stem tegen is aangenomen.
Door de fractie van de PvdA wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te
verzoeken, waar nodig in overleg met Provincie, Waterschap en Staatsbosbeheer, de
mogelijkheden om te komen tot de aanleg van een herinneringsbos te onderzoeken en de raad
daarover te informeren cq. een voorstel te doen.
Geconstateerd wordt dat de fracties van de PvdA, Valkenswaard Lokaal, D'66 en de PvdA vóór
de motie zijn en de fracties van het CDA en de W D tegen, waarmee de motie met 16 stemmen
vóór en 7 stemmen tegen is aangenomen.
Geconstateerd wordt dat de fracties van het CDA, D'66, Valkenswaard Lokaal en de W D vóór
het voorstel zijn en de fracties van H&G en de PvdA tegen, waarmee het voorstel met 13
stemmen vóór en 10 stemmen tegen is aangenomen.
Instemmen met een door de raad aan de korpschef van de politie Brabant Zuid-Oost te
zenden brief met betrekking tot het meerjarenbeleidsplan 2011.
Geconstateerd wordt dat alle fracties voor het voorstel zijn, waarmee het voorstel met 23
stemmen vóór is aangenomen.
Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van de PvdA betreffende het
concept-bestuursakkoord VNG-kabinet..
Door de fractie van de PvdA wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college op te
dragen niet akkoord te gaan met overheveling van taken richting gemeenten zonder het
bijbehorend budget en het juiste niveau van autonomie en de vertegenwoordiger van de
gemeente Valkenswaard in de ledenvergadering van de VNG tegen de aanvaarding van het
concept-bestuursakkoord te laten stemmen.
Geconstateerd wordt dat de fracties van de PvdA, H&G, Valkenswaard Lokaal en het CDA
(Smits, Krikhaar en Van Leeuwen) vóór de motie zijn en de fracties van CDA (Van Dijk,
Tooten en Mesman), D'66 en de W D tegen, waarmee de motie met 18 stemmen vóór en 5
stemmen tegen is aangenomen.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
26 mei 2011.
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de raadsgnffier,
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de voorzitter,
drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester
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