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1.

Vaststellen van de agenda.
Op voorstel van de voorzitter wordt de kredietaanvraag voor HOD als punt 4 op de agenda
geplaatst en worden twee voorstellen aan de agenda toegevoegd t.w.:
13. Bespreken van het Initiatiefvoorstel evenementenbeleid
14. Bespreken van de ontwerpbegroting 2012/ meerjarenraming 2013-2015 Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost.

2.

Vaststellen van de verslagen van 11 april en 9 mei 2011.
De verslagen worden zonder opmerkingen vastgesteld.

3.

Bespreken van het bestemmingsplan “Kerkakkerstraat” en het exploitatieplan
“Kerkakkerstraat”.
Er zijn vier insprekers voor dit plan dhr. Mol, dhr. Kolfschoten, mevr. Peters en dhr. Van
Veldhoven. Door de insprekers worden diverse kanttekeningen bij het bestemmingsplan geplaatst.
In het plan is geen rekening gehouden met bestaande rechten betreffende de achteruitgang (voor
gemotoriseerd verkeer). Daarnaast zijn er bedenkingen bij de nokhoogte, de woningdichtheid, de
groenstructuur, het eenrichtingsverkeer en de locatie van de waarschuwingsmast.
Door de fractie CDA, D66, H&G, PvdA en Valkenswaard Lokaal worden in eerste termijn
diverse vragen gesteld. H&G en Valkenswaard Lokaal stellen ook in de tweede termijn diverse
vragen. De vragen gaan vooral over de correspondentie met de heer Mol, de afspraken met
betrekking tot de achteruitgang, het advies van de verkeerswerkgroep, het proces met de
klankbordgroep, de nokhoogte en de verhouding ten opzichte van het plan Lage Heide.
Wethouder Wijnen geeft antwoord op de gestelde vragen en zegt het volgende toe:
•
hij zal makelaars in het vervolg verzoeken om niet voor vaststelling van het
bestemmingsplan al een verkoopfolder te verspreiden.
•
De brief van dhr. Mol uit 1999 zal aan het dossier worden toegevoegd en zal ter inzage
komen te liggen in de raadleeskamer.
•
De gespreksverslagen met de klankbordgroep komen ter inzage te liggen in de
raadleeskamer.
•
Wethouder Wijnen zal nagaan of er een verschil is tussen de maximale nokhoogte in het
bestemmingsplan en de effectieve nokhoogte.
•
Het verslag van de verkeerscommissie zal ter inzage komen te liggen in de raadleeskamer.
Wethouder Wijnen verwacht dat in dit verslag ingegaan zal worden op de
verkeersbewegingen en de capaciteit van de weg. Ook verwacht wethouder Wijnen dat
daarin zal worden aangegeven of voldaan wordt aan de CROW normen.
•
Nagegaan zal worden of het bestaande groen in dit gebied is opgenomen in het
groenstructuurplan.
•
Nagegaan zal worden of de achteruitgang van dhr. Mol op de groenstrook, ook formeel ‘aan
de openbaarheid’ onttrokken zou moeten worden.
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Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor het vervangen van de
kunstgrasmat op het hoofdveld van HOD.
Er is één inspreker voor dit plan, dhr. Jacobs, voorzitter van HOD. Hij geeft aan dat bij HOD de
afgelopen jaren het ledenaantal flink gegroeid is en dat ze als vereniging erg succesvol is. HOD is
in met betrekking tot het vervangen van het kunstgrasveld formeel geen partij, maar ze zijn wel
gedupeerde en verzoekt de raad het krediet beschikbaar te stellen zodat op korte termijn nog de
herstel werkzaamheden kunnen aanvangen. Door de fractie VVD, Valkenswaard Lokaal, PvdA,
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H&G, D66 en CDA worden onder andere vragen gesteld over het proces, de waarborging dat we
het geld terug krijgen en de alternatieve plannen, mocht dit plan niet lukken. Wethouder Bax geeft
een toelichting op het proces. Hij geeft aan dat het proces heel zorgvuldig gebeurt met de inzet
van diverse deskundige en nauwkeurige verslaglegging. Juridisch gezien staat de gemeente sterk.
Het veld moet worden opgeleverd conform programma van eisen, wat nu niet het geval is.
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Bespreken van de Nota Veiligheid 2011-2014
Door de fracties PvdA, H&G, Valkenswaard Lokaal en het CDA worden een aantal vragen
gesteld over de percentages en aantallen die genoemd staan in de nota. Burgemeester Ederveen
licht toe hoe hij aan deze gegevens komt en hoe er gemeten gaat worden. Tevens zegt hij toe dat
de verkeersveiligheid targets nu niet opgenomen zijn, maar nader gespecificeerd zullen worden.
De fractie Valkenswaard Lokaal geeft aan dat ze een amendement zullen indienen voor
cameratoezicht. Burgemeester Ederveen geeft aan dat hij daar geen voorstander van is, aangezien
hij geen aanleiding heeft voor cameratoezicht. De kosten hiervoor bedragen circa 100.000 euro en
dan zijn er ook nog extra kosten voor de politie voor het uitlezen van de beelden.

De vergadering wordt gesloten en zal op maandag 20 juni om 20.00 uur worden hervat.
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Heropening van de vergadering
De voorzitter heropent de vergadering.
6. Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 750.000,- voor
een viertal projecten uit het IDOP Borkel en Schaft.
Vanuit PvdA, D66, Valkenswaard Lokaal, VVD en CDA worden een aantal opmerkingen en
vragen gesteld. De wethouder geeft aan dat ze bij het project van de bibliotheek zullen kijken hoe
dit gekoppeld kan worden met de schoolbibliotheek. Daarnaast is er enige onduidelijkheid over de
deadline. Onduidelijk is of de deadline van maart 2013 zich enkel richt op die vier projecten of dat
die van toepassing is op alle projecten. Dit zal nogmaals worden nagegaan bij de provincie.
Om inzicht te houden in het bestek en de aanbesteding zegt de wethouder toe dat ieder half jaar
een voortgangsrapportage zal worden toegestuurd naar de raad. Daarnaast zal de raad
geïnformeerd worden op het moment dat een deel van het subsidiebedrag is ontvangen en het
benodigde krediet omlaag kan. De vraag op welke plek het college de parkeerplaatsen definitief
wil realiseren wordt ook gekeken naar de huidige tijdelijke locatie. Hierbij zal een gedegen
afweging gemaakt moeten worden tussen de vraag naar woningbouw en de parkeerplaatsen.
7. Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de
buitenschoolse opvang als onderdeel van de brede school de Vlaswiek.
Het CDA en de VVD stellen vragen over de personeelsbezetting, de parkeergelegenheid en de
mogelijkheid van het realiseren van een gymlokaal. De wethouder geeft aan dat met betrekking tot
de personeelsbezetting er afspraken zijn gemaakt en voldaan zal worden aan de wettelijke
bepalingen. Ideeën voor de locatie van de parkeergelegenheid zullen worden meegenomen. Het
realiseren van een gymlokaal zal worden afgewogen in het accommodatiebeleid. Een gymlokaal
op deze locatie is niet opgenomen in het krediet.
8. Bespreken van het voorstel een verklaring van geen bedenkingen af te geven op basis van het
Besluit omgevingsrecht.
Er worden door H&G, PvdA, CDA, VVD een aantal vragen gesteld. Er bestaat enige
onduidelijkheid over de formulering van het besluit. De wethouder zegt toe te kijken of dit besluit
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duidelijker geformuleerd kan worden. Daarnaast is op verzoek van de raadsleden een toelichting
gegeven op een aantal begrippen in het voorstel.
9. Bespreken van het voorstel een gezamenlijke A2-bezwarencommissie in te stellen.
Door H&G, CDA en VVD worden een aantal vragen gesteld. H&G vindt het van belang dat de
hoorzitting in de eigen gemeente is. Het CDA noemt in het voorstel een aantal artikelen die
onduidelijk zijn en de VVD heeft vooral vragen over het profiel van de leden van de commissie en
de bereikbaarheid van de locatie. De burgemeester geeft aan dat er eisen zijn gesteld aan de
bereikbaarheid van de locatie en dat gelet op ervaringen en criteria hij niet verwacht dat dit een
probleem is. Daarnaast geeft hij nog een toelichting op de samenstelling van de commissie. De
aanvullingen van het CDA m.b.t. het meervoud van colleges en het aanvullen van de criteria m.b.t.
de zittingstermijn worden overgenomen en verwerkt. De eisen voor de leden van de commissie is
het met name van belang dat deze een bepaalde juridische achtergrond hebben. Affiniteit met
mediation of ervaring hierin is zeker van belang en zal bij de sollicitatieprocedure worden
meegenomen. Tot slot gaat de burgemeester nog na of de commissieleden benoemd moeten
worden door het college of door de raad.
10. Bespreken van de concept-programmabegroting 2012 GGD Brabant- Zuidoost.
Het CDA, H&G, Valkenswaard Lokaal en VVD hebben opmerkingen over de concept zienswijzen
op de concept-programmabegroting 2012 GGD Brabant-Zuidoost.
Deze partijen geven met name aan dat ze zich niet kunnen vinden in het proces en dat ze te laat in
het proces kennis hebben kunnen nemen van het stuk. De wethouder benadrukt dat de procedure
die de GGD heeft gevolgd conform afspraken zijn die in SRE verband zijn gemaakt. Door deze
gezamenlijke afspraken is het behapbaar en efficiënt houden van de taak mogelijk. Wel wordt met
het college afgesproken dat indien er weer een document komt van een gezamenlijke regeling, de
stukken direct naar de raad worden toegestuurd. Dit is echter zonder ambtelijk advies.
Het CDA geeft een gedetailleerde zienswijze. Hierop wordt voor een groot deel antwoord gegeven
door de wethouder. De raad vraagt het college om de opmerkingen van het CDA, en de overig
gemaakte opmerkingen onder andere over de indexering, mee te nemen in de zienswijzen. De
wethouder stemt hier mee in. Hij zegt toe dat hij de berekening ten behoeve van het verhuizen zal
toezenden, evenals de verwachtte besparingen. Ook gaat hij na waarom dit agendapunt niet eerder
op de agenda stond. Ook geeft de wethouder aan dat hij zal nagaan wat de topsalarissen zijn van de
‘topfuncties’. De diverse rapportages en monitoren van de GGD liggen ter inzage in de
raadleeskamer.
11. Bespreken van de Jaarrekening en jaarverslag 2010 van de GRWRE.
Voor dit punt worden dezelfde afspraken gemaakt als bij punt 10, te weten dat de stukken direct
naar de raad worden toegestuurd, zodat de raad meer tijd heeft om het document inhoudelijk te
bestuderen. Daarnaast worden vragen gesteld over de noodzaak van de hoogte van de reserves. De
wethouder geeft aan dat deze reserves momenteel noodzakelijk zijn en dat de hoogte van de
reserve is vastgelegd in de regio.
12. Bespreken van de Archiefverordening Valkenswaard 2011.
Er is enige spraakverwarring over het voorstel. De wethouder geeft aan dat het woord ‘nog’ uit de
verordening is verwijderd en dat dit gevolgen heeft over de verdeling van het archief.
13. Bespreken van het Initiatiefvoorstel wijzigen van het evenementenbeleid.
Door Valkenswaard Lokaal is een discussienota opgesteld ter bespreking van het initiatiefvoorstel
voor het wijzigen van het evenementenbeleid. Aan Valkenswaard Lokaal worden enkele vragen
gesteld over de locatie van het evenement Re-action, of er nog genoeg tijd is om het evenement te
organiseren, of een inspraakprocedure nodig is en wanneer het aanpassen van het
evenementenbeleid op de agenda wordt geplaatst. Ook wordt ingegaan over de bevoegdheid die de
raad heeft in dit voorstel en de bevoegdheid die de burgemeester heeft. Of er al een beslissing op
bezwaar is ten aanzien van het eerdere besluit is onduidelijk. De burgemeester zegt toe dat hij zal
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nagaan of er al een beslissing op bezwaar is en of de weg naar de voorzieningenrechter nog open
staat en of daar gebruik van is gemaakt.
14. Bespreken van de ontwerpbegroting 2012/ meerjarenraming 2013-2015 Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost.
Dit punt is niet besproken.
15. Rondvraag
Het CDA maakt gebruik van de rondvraag om te vragen wanneer het initiatiefvoorstel in de raad
komt. Valkenswaard Lokaal geeft aan dat ze die vanavond zullen indienen.
De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur.
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