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1. Vaststellen agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
2.Vaststellen verslag
Het verslag van de commissievergadering van 6 oktober 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Bespreken van het bestemmingsplan Nieuwe Waalreseweg-Hazelaar
Voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt wordt er ingesproken door mevrouw
Van der Palen (adres Hortensia 2 Valkenswaard). Met verwijzing naar de uitgangspunten van
het bestemmingsplan, pleit de inspreker er voor om de geplande brede groenstrook ook aan de
kant van de Hazelaar door te trekken.
In reactie op de inbreng van de fracties, wordt door portefeuillehouder de heer Buiter en de
ambtelijk medewerkers ingegaan op een groot aantal vragen en opmerkingen.
Er wordt ondermeer wat langer stilgestaan bij de volgende punten:
- de uitvoering van de groenstrook aan de zijde van de Hazelaar. De portefeuillehouder legt
uit waarom doortrekking van de brede groenstrook ter plaatse niet mogelijk is. Aan de zijde
van de Hazelaar komt “alleen laag groen, met een enkele boom”;
- de mogelijkheid van de gemeente om de uitvoering van het plan af te dwingen;
- de opbrengsten van het plan (“wat houden we aan het plan over”).
In vervolg op de bespreking van het plan staan de volgende toezeggingen open:
# De raad wordt nog nader geïnformeerd over “wat we aan het plan over houden”;
# De raad wordt nog nader geïnformeerd over wat de clausule is bij niet nakoming van de
anterieure exploitatieovereenkomst;
# In antwoord op vragen vanuit de fractie VL gaat de portefeuillehouder “zijn best doen om
de raad een actueel overzicht aan te leveren van de in behandeling zijnde verzoeken om
bestemmingsplanherziening”.
4 Bespreken van de beleidsvisie Sport en Bewegen in Valkenswaard
Verschillende fracties geven complimenten voor de beleidsvisie en de wijze waarop de visie
tot stand is gekomen. Het is een helder, goed geschreven stuk. Dank voor de inzet van de
ambtenaren en de sportraad.
In reactie op de inbreng van de fracties, wordt door portefeuillehouder de heer Bax en de
ambtelijke medewerkers ingegaan op de een groot aantal vragen en opmerkingen.
Er wordt ondermeer wat langer stilgestaan bij de volgende punten:
- het in de beleidsvisie opgenomen ambitieniveau ligt hoog. Sommige fracties vrezen, te
hoog. Het uitspreken van een hoge ambitie schept ook verwachtingen. Bedenk dat niet
waargemaakte verwachtingen tot teleurstellingen kunnen leiden.
Portefeuillehouder de heer Bax geeft aan dat het college welbewust voor een hoog
ambitieniveau heeft gekozen. Insteek is “om in samenwerking dingen voor elkaar te krijgen”.

Tevens wordt ingezet op een cultuuromslag (sport meer in de “brede context” oppakken en
meer inzetten op zelfwerkzaamheid bij de (leden van de) verenigingen).
Vanuit de commissie wordt vastgesteld dat de “brede context” in de visie nog niet echt zijn
weerslag heeft gekregen. Er wordt in de visie bijvoorbeeld geen directe koppeling gelegd met
het evenementenbeleid en de beheersplannen;
- de nulmeting. Alleen als er een goede nulmeting is kan op termijn worden vastgesteld in
hoeverre de ambitie is gehaald.
Toegelicht wordt dat er verschillende bronnen zijn op basis waarvan er een goed beeld is van
de sportdeelname op dit moment;
- de combinatiefuncties. In aanvulling op de op pag. 22/23 van de visie gegeven informatie,
wordt de opzet en financiering van deze combinatiefunctionarissen nader toegelicht. Deze
functionarissen zullen breed worden ingezet, dus niet “tak-van-sport-gericht” en bijvoorbeeld
ook niet als vakleerkracht in het basisonderwijs;
- in de beleidsvisie wordt op een aantal punten (pag’s 30 en 39) verwezen naar in 2011 te
ontwikkelen beleidsvisies en /of te maken keuzen (bijvoorbeeld: ontwikkeling visie op
maatschappelijk vastgoed). Vraag is of deze verwijzingen niet prematuur zijn.
In vervolg op de bespreking van de visie, staat er één toezegging open:
# De raadsleden krijgen toegezonden de brochure “Sportief participeren: sport en de Wmo”
van de Vereniging Sport en Gemeenten.
5. Bespreken van het Verslavingsbeleid 2011 en verder
In reactie op de inbreng van de fracties, wordt door portefeuillehouder de heer Wijnen en de
ambtelijk medewerker ingegaan op een aantal vragen en opmerkingen.
Er wordt ondermeer wat langer stilgestaan bij de volgende punten:
- stand van zaken uitvoering actieplan alcoholpreventie 2011. In hoeverre zijn de geplande
acties (succesvol) uitgevoerd.
De stand van zaken van de actiepunten wordt toegelicht.
- de website “maak een goede keuze.nl”. De portefeuillehouder licht toe dat de effectiviteit
van dit instrument zal worden gemeten. Afhankelijk van de uitkomsten van de effectmeting
gaat de site weer “de lucht in”;
- contacten met jongeren. Gememoreerd wordt dat de Jongerenraad een belangrijke
adviesraad is. In dit verband wordt gewezen op de berichtgeving in het ED over de
Jongerenraad. Wat is er waar van de berichten?
De portefeuillehouder geeft aan dat zoals altijd “de waarheid ergens in het midden ligt”.
In vervolg op de bespreking van het Verslavingspreventiebeleid, staan de volgende
toezeggingen open:
# Er zal worden nagegaan of de inzet van drugshonden is geëvalueerd en zo ja, wat hiervan de
uitkomsten waren;
# De raad krijgt een kopie van de brief die het college B&W eerder dit jaar naar de
Jongerenraad heeft gezonden;
# Er zal worden nagegaan wie de domeinnaam “maak een goede keuze.nl” in beheer heeft.
6. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

