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 woensdag 29 juni 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 Leeuwen-Aarts, 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. M.J.J.F.M.W. Tooten, dhr. W.A. Verhoeven

Afwezig:
Vaststellen van de agenda.
Op verzoek van de fractie van de W D wordt bespreking van het convenant Keurmerk Veilig
Uitgaan toegevoegd aan de agenda toegevoegd. Agendapunt 10 wordt een te bespreken punt en
agendapunt 13 wordt een hamerstuk.
De agenda met inachtneming van bovenstaande wijzigingen vastgesteld.
Vaststellen van de besluitenlijsten van 19 en 26 mei 2011.
De besluitenlijsten worden vastgesteld.
Instemmen met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 750.000,- voor
een viertal projecten uit het IDOP Borkel en Schaft.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.
4.

Instemmen met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor het vervangen van de
kunstgrasmat op het hoofdveld van HOD.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.
Instemmen met het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de
buitenschoolse opvang als onderdeel van de brede school de Vlaswiek.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.
Instemmen met het voorstel een verklaring van geen bedenkingen af te geven op basis van het
Besluit omgevingsrecht.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.

7.

Instemmen met de concept-programmabegroting 2012 GGD Brabant-Zuidoost.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.

8.

Kennis nemen van het jaarverslag en de jaarrekening van de GRWRE over het jaar 2010.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen,

9.

Vaststellen van de Archief verordening Valkenswaard 2011.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.
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13.

Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 van de
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.

10.

Instemmen met het voorstel een gezamenlijke A2-bezwarencommissie in te stellen.
Door de fractie van het CDA wordt een amendement ingediend ertoe strekkend te besluiten aan
artikel 12 eerste lid de volgende zinsnede toe te voegen. "De voorzitter hanteert daarbij de
volgende criteria:
a) De locatie dient goed bereikbaar te zijn
b) Iedere burger dient in de gelegenheid te worden gesteld om de zitting bij te wonen
c) De locatie dient representatief te zijn
Geconstateerd wordt dat alle fracties vóór het amendement zijn, waarmee het amendement met
23 stemmen vóór is aangenomen.
Door de fractie van H&G wordt een amendement ingediend ertoe strekkend artikel 12
Hoorzitting van de verordening te wijzigen.
Geconstateerd wordt dat de fractie van H&G vóór het amendement is en de fracties van het
CDA, D'66, PvdA, Valkenswaard Lokaal en de W D tegen, waarmee het amendement met 5
stemmen vóór en 18 stemmen tegen is verworpen.
Geconstateerd wordt dat het voorstel, met inachtneming van het aangenomen amendement, is
aangenomen.

11.

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken.
Er worden geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de ingekomen stukken.

12.

Vaststellen van het bestemmingsplan Kerkakkerstraat en het exploitatieplan Kerkakkerstraat.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een amendement ingediend ertoe strekkend
dat in de toelichting in paragraaf 5.1 Stedenbouwkundige inpassing onder de subparagraaf
"ontsluiting" wordt opgenomen: Bij de inrichting van het plangebied het nieuwe achterpad
binnen de bestemming "Wonen", gelegen ten zuiden van de 8 te realiseren rijwoningen en ten
noorden van en aansluitend op de percelen Bergstraat 54 en 56, te realiseren met een breedte
van 3 meter, gemeten loodrecht op de noordelijke perceelsgrenzen van de percelen Bergstraat
54 en 56.
Geconstateerd wordt dat de fracties van Valkenswaard Lokaal en H&G voor het amendement
zijn en de fracties van het CDA, D'66, PvdA en de VVD tegen, waarmee het amendement met
11 stemmen vóór en 12 stemmen tegen is verworpen.
Door de fractie van H&G wordt een amendement ingediend ertoe strekkend ten aanzien van de
verbeelding van het bestemmingsplan de bouwhoogte opgenomen in de aanduidingen
"maximale goot- en bouwhoogte" te wijzingen van 10 naar 9 meter en ten aanzien van de
toelichting in paragraaf 5.2 de maximale nokhoogte te wijzigen van 10 meter naar 9 meter.
Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G, Valkenswaard Lokaal en de VVD vóór het
amendement zijn en de fracties van het CDA, PvdA en D'66 tegen, waarmee het amendement
met 12 stemmen vóór en 11 stemmen tegen is aangenomen.
Door de fractie van H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken
voorafgaande aan het verlenen van bouwvergunningen in het plangebied Het Laar, maatregelen
te treffen die het opheffen van deze verkeersonveilige situatie tot gevolg hebben en dit pakket
aan maatregelen ter beoordeling voor te leggen aan de verkeerscommissie.
Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G, Valkenswaard Lokaal, VVD en het CDA vóór de
motie zijn en de fracties van D'66 en de PvdA tegen, waarmee de motie met 18 stemmen vóór
en 5 stemmen tegen is aangenomen.
Geconstateerd wordt dat het voorstel, met inachtneming van het aangenomen amendement, is
aangenomen.
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14.

Instemmen met de wijziging van het evenementenbeleid zoals voorgesteld in het
initiatiefvoorstel van de fractie Valkenswaard Lokaal.
Geconstateerd wordt dat de fracties van Valkenswaard Lokaal en H&G vóór het voorstel zijn en
de fracties van het CDA, D'66, PvdA en de W D tegen, waarmee het voorstel met 11 stemmen
vóór en 12 stemmen tegen is verworpen.

Tijdens de behandeling van agendapunt 15 wordt in verband met het late tijdstip de vergadering
geschorst en hervat op donderdag 30 juni 2011 om 20.00 uur. Bij de hervatting zijn niet meer
aanwezig de raadsleden: Van Aalst, Geldens, Hovens, Mesman, Van Meurs en Smeets.
15.

Vaststellen van de Nota Veiligheid 2011-2014.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een motie ingediend ertoe strekkend het
college te verzoeken om in de begroting 2012 een bedrag op te nemen, zodat in 2012
(mobiel)cameratoezicht gerealiseerd kan worden.
Geconstateerd wordt dat de fracties van Valkenswaard Lokaal en de W D vóór de motie zijn en
de fracties van het CDA, D'66, H&G en de PvdA tegen, waarmee de motie met 5 stemmen vóór
en 12 stemmen tegen is verworpen.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de
mogelijkheid van het inzetten van (mobiel)cameratoezicht in de nota Veiligheid op te nemen.
Geconstateerd dat de fracties van Valkenswaard Lokaal, VVD, CDA en H&G vóór het
amendement zijn en de fracties van D'66 en de PvdA tegen, waarmee het amendement met 12
stemmen vóór en 5 stemmen tegen is aangenomen.
Door de fractie van de VVD wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de volgende
passage toe te voegen onder hoofdstuk 2.3.:
2.3. Missie en doelstelling
2.3.1. Missie: In Valkenswaard is elk mens, zijn eigendommen en bezittingen vrij van de vrees
voor onopzettelijke handelingen en gevaarlijke gebeurtenissen en draagt elke mens
verantwoordelijkheid om samen te werken met andere risico's en gevaren zoveel mogelijk uit te
sluiten en de mogelijke gevolgen van ongevallen te beperken en te beheersen als het risico zich
voordoet.
Geconstateerd wordt dat de fracties van de W D , H&G, PvdA en Valkenswaard Lokaal vóór
het amendement zijn en de fracties van het CDA en D'66 tegen, waarmee het amendement met
11 stemmen vóór en 6 stemmen tegen is aangenomen.
Geconstateerd wordt dat het voorstel, met inachtneming van de aangenomen amendementen, is
aangenomen.

16.

Bespreking van het convenant Keurmerk Veilig Uitgaan.
Door de fractie van de W D wordt een motie ingediend ertoe strekkend de burgemeester te
verzoeken de raad eerste te consulteren voordat hij een besluit neemt de ontheffingsbevoegdheid
te wijzigen en convenanten te ondertekenen en per kwartaal verantwoording af te leggen over de
klachten rondom veilig uitgaan. De genomen maatregelen en bereikte resultaten van het
convenant en het ontheffingsbesluit en evaluaties ter inzage te leggen voor de raad.
Geconstateerd wordt dat de fractie van de W D vóór de motie is en de fracties het CDA, D'66,
H&G, PvdA en Valkenswaard Lokaal tegen, waarmee de motie met 1 stem vóór en 16 stemmen
tegen is verworpen.
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Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
29 september 2011.
..;-;*£

de raadsgriffier,
mr. C.J. Dorsman

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