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1.

Vaststellen van de agenda.
Op verzoek van de fractie Valkenswaard Lokaal wordt de bespreking van de ontwerpbegroting
CURE 2012 als laatste agendapunt behandeld.

2.

Vaststellen van het verslag van 12 september 2011.
Het verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

3.

Bespreken van het Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte 2012-2016.
Door de verschillende fracties wordt een groot aantal vragen gesteld die beantwoord worden. De
vraag wordt opgeworpen (en zal pas bij behandeling in de raadsvergadering op 20 oktober
beantwoord worden) of behandeling van dit voorstel wel zo vlak voor de begroting moet
plaatsvinden. Met andere woorden of met betrekking tot het onderhoudsbudget niet ook een
integrale afweging dient plaats te hebben. Overigens worden de uitvoerders door diverse fracties
gecomplementeerd om de wijze waarop zij hun taak vervullen. Onduidelijkheid blijft bestaan over
een aantal financiële aspecten (aansluiting op begroting 2012, beschikken over algemene reserve
en eenmalige kosten). Wethouder Bax zegt toe eventueel op dit punt nog schriftelijk terug te
komen. Mevrouw Smeets laat weten mogelijk bij de behandeling van dit voorstel in de raad met
een motie c.q. amendement te zullen komen om een openbare toiletvoorziening in het centrum
mogelijk te maken.

4.

Bespreken van het Milieubeleidsplan 2011-2013.
Door de verschillende fracties worden vragen gesteld die beantwoord worden. Een overzicht van
gestelde vragen en antwoorden is separaat aan de raad toegezonden. Wethouder Bax zegt toe om
tabel 2 van het uitvoeringsprogramma aan te zullen passen.

5.

Bespreken van de Verordening Leerlingenvervoer 2011 met bijbehorende toelichting.
Wethouder Wijnen bevestigt dat de huidige langdurige verstrekkingen blijven bestaan.
Hij zegt tevens toe leerlingengegevens te zullen verstrekken.

6.

Bespreken van de Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011.
De griffier wijst erop dat de raad slechts bevoegd is te oordelen over artikel 5 lid 2 sub c. en d.
Een enkele vraag wordt gesteld en beantwoord.

7. Bespreken van de ontwerpbegroting CURE 2012.
Er zijn geen vragen gesteld.

8. Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
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