GEMEENTE
V A LK E N S W A A R D

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 29 september 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.BJ. 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.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. MJJ.F.M.W. Tooten,
dhr. W.A. Verhoeven
mw. B.N.M.A.M. van Leeuwen-Aarts

Vragenhalfuurtje.

2.

Vaststellen van de agenda.
De voorzitter kondigt aan een agendapunt aan de agenda toe te voegen te weten de toelating en
beëdiging van het raadslid de heer Hans van Asten. Agendapunt 9 (voorbereidingskredieten
t.b.v. een nieuwe gemeentewerf en een nieuwe brandweerkazerne) wordt een hamerstuk.
De fractie van het CDA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan betreffende een
wijziging van de legesverordening. Deze motie zal als laatste agendapunt behandeld worden.

3.

Vaststellen van de besluitenlijsten van 29 juni en 7 juli 2011.
De besluitenlijsten worden vastgesteld.

4.

Instemmen met het voorstel tot onttrekking aan de openbaarheid van de kadastrale percelen
Valkenswaard E 3934 en E 3935.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.

5.

Instemmen met het voorstel de regeling Outplacement gewezen wethouders per direct in te
trekken.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.

6.

Instemmen met het voorstel de door de werkgeverscommissie opgelegde geheimhouding te
bekrachtigen.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.

9.

Instemmen met het voorstel een tweetal voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen ten
behoeve van een nieuwe gemeentewerf en een nieuwe brandweerkazerne.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.

7.

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden besproken.
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8.

Instemmen met het voorstel mevrouw J. Miedema te benoemen als raadsgriffier van de
gemeente Valkenswaard.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.

10.

Instemmen met het voorstel een verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan
Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134) ofte wijzen.
Het voorstel teruggegeven aan het college om te bezien of alsnog tot een oplossing met
verzoeker gekomen kan worden.

11.

Bespreken van de door het college in te dienen zienswijze inzake de structuurvisie met
betrekking tot Grenscorridor N69.
Naar aanleiding van de bespreking van de zienswijze wordt een drietal moties ingediend.
Door de fractie van de PvdA en H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te
verzoeken in de reactie naar Gedeputeerde Staten de uitdrukkelijke wens voor een project MER
van beide genoemde varianten op te nemen.
Geconstateerd wordt dat de fracties van de PvdA en H&G 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 13 stemmen tegen is verworpen.
Door de fracties van de PvdA en H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te
verzoeken in de reactie naar Gedeputeerde Staten helder en duidelijk te maken dat alle
maatregelen in de te kiezen variant in zijn geheel uitgevoerd dienen te worden.
Geconstateerd wordt dat de fracties van de PvdA, H&G, D'66 en Valkenswaard Lokaal vóór de
motie zijn en de fractie van het CDA tegen, waarmee de motie met 17 stemmen vóór en 5
stemmen tegen is aangenomen.
Door de fracties van de PvdA en H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college in
de reactie naar Gedeputeerde Staten helder en duidelijk te maken dat de gemeente
Valkenswaard het gebiedsakkoord slechts dan zal ondertekenen als de financiering zeker gesteld
is.
Geconstateerd wordt dat de fracties van de PvdA, H&G, D'66 en Valkenswaard Lokaal vóór de
motie zijn en de fractie van het CDA tegen, waarmee de motie met 17 stemmen vóór en 5
stemmen tegen is aangenomen.

12.

Onderzoek naar de geloofsbrieven en beëdigen van raadslid de heer H. van Asten.
Nadat door een commissie uit de raad, bestaande uit de raadsleden Berendsen, Krikhaar en
Luijbregts, de geloofsbrieven van het nieuw te beëdigen raadslid zijn onderzocht en in orde
bevonden, besluit de raad de heer J.H.M. van Asten toe te laten tot de gemeenteraad van
Valkenswaard en legt hij, in handen van de voorzitter, de eed af.
Aansluitend wordt afscheid genomen van het ontslag nemend raadslid de heer Hans van Aalst.

13.

Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van het CDA betreffende een
wijziging van de legesverordening.
Door de fractie van het CDA wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te
verzoeken om bij de begrotingsbehandeling met een voorstel tot wijziging van de
legesverordening te komen zodat non-profit verenigingen/stichtingen, die een maatschappelijk
nut dienen, vrij worden gesteld van het betalen van bouwleges over het werk dat verricht is door
vrijwilligers (zelfwerkzaamheid) en om het betalen van bouwleges aan dit soort
verenigingen/stichtingen, waarvan de betalingstermijn nog loopt, op te schorten totdat over de
voorgestelde wijziging van de legesverordening bij de behandeling van de begroting een besluit
is genomen.
Geconstateerd wordt dat de fracties van het CDA en Valkenswaard Lokaal vóór de motie zijn en
de fracties van D'66, H&G, PvdA en de W D tegen.
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Geconstateerd wordt dat de stemmen staken (11 stemmen vóór en 11 stemmen tegen) en het
nemen van een beslissing wordt daarom uitgesteld tot een volgende vergadering.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
20 oktober 2011.

de raadsgrafier,
mr. CJ. Dorsman

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