GEMEENTE
VA L K E N S W A AR D

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 20.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezigen
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Afwezig:
1.

dhr. A.B.A.M. Ederveen
dhr. CJ. 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. MJ.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,
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
mw. B.N.M.A.M. van Leeuwen-Aarts, dhr. J.C. Luijbregts

Vragenhalfuurtje.

2.

Vaststellen van de agenda.
De voorzitter kondigt aan een agendapunt aan de agenda toe te voegen te weten het
bekrachtigen van door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot informatie over
grondverkoop Carolusdreef. De fractie van H&G kondigt een motie vreemd aan de orde van de
dag aan betreffende beleidsregels kruimelgevallen. Deze zal als agendapunt 8 worden behandeld
en het bekrachtigen van door het college opgelegde geheimhouding als agendapunt 9.
De agenda wordt met inachtneming van bovenstaande wijzigingen vastgesteld.

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van 28 april 2011.
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

4.

Instemmen met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop
van de Milieustraat aan Be Vest 15.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.

5.

Instemmen met het antwoord aan het Dagelijks Bestuur van het SRE met betrekking tot de
concept-begroting 2012 en de Regionale Agenda 2011-2014.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.

6.

Instemmen met het voorstel om over te gaan tot een gezamenlijke aanbieding (A2 verband)
van de accountantscontrole.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.

7.

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden besproken.

8.

Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van H&G betreffende
beleidsregels kruimelgevallen.
Door de fractie van H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken
de "Beleidsregels geringe planologische afwijkingsmogelijkheden (kruimelgevallen)" eventueel
aan te passen waarbij als voorbeeld met betrekking tot eventueel te definiëren voorwaarden en
eventuele andere aanpassingen, verwezen wordt naar de kruimelgevallenregeling van de
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gemeente Epe.
Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G en de PvdA vóór de motie zijn en de fracties van
het CDA, D'66, Valkenswaard Lokaal en de W D tegen, waarmee de motie met 9 stemmen
vóór en 12 stemmen tegen is verworpen.
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot informatie
over grondverkoop Carolusdreef
Zonder hoofdelijke stemming wordt de door het college opgelegde geheimhouding door de raad
bekrachtigd.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
29 juni 2011.
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de raadsgriffier,
mr. C J. Dorsman

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