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Door de fracties PvdA en D’66 wordt een amendement ingediend ertoe strekkend aan de
programmabegroting 2012 een bestemmingsreserve toe te voegen van € 500.000,= ten laste van de
algemene reserve.
Geconstateerd wordt dat de fracties PvdA, D’66 en H&G vóór het amendement zijn en de fracties
CDA, Valkenswaard Lokaal en de VVD tegen, waarmee het amendement met 9 stemmen vóór en 12
stemmen tegen is verworpen.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een amendement ingediend ertoe strekkend van het
algemene budget “economische aangelegenheden” ad € 95.000,= een bedrag ad € 5.000,= specifiek te
bestemmen voor het realiseren van vrije toegankelijkheid van de bestaande toiletgelegenheden in
bovengenoemde winkelcentra in Valkenswaard.
Geconstateerd wordt dat de fracties Valkenswaard Lokaal, D’66, H&G en de PvdA vóór het
amendement zijn en de fracties CDA en de VVD tegen, waarmee het amendement met 15 stemmen
voor en 6 stemmen tegen is aangenomen.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de
verhoging van de OZB te beperken tot de jaarlijkse indexering en het daaruit voortvloeiende tekort ad
€ 150.000,= te compenseren door het terugbrengen van de te besteden coalitiegelden met hetzelfde
bedrag.
Geconstateerd wordt dat de fracties Valkenswaard Lokaal en de VVD vóór het amendement zijn en de
fracties CDA, D’66, H&G en de PvdA tegen, waarmee het amendement met 7 stemmen vóór en 14
stemmen tegen is verworpen.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een amendement ingediend ertoe strekkend niet in te
stemmen met op pagina 111 van de begroting door het college verwoorde voorstel om in 2012 geen
doelmatigheidsonderzoeken te doen.
Geconstateerd wordt dat de fracties Valkenswaard Lokaal, VVD, CDA, D’66 en de PvdA vóór het
amendement zijn en de fractie H&G tegen, waarmee het amendement met 16 stemmen vóór en 5
stemmen tegen is aangenomen.
Door de fractie van de VVD wordt een amendement ingediend ertoe strekkend het saldo van
€ 298.000,= niet te onttrekken aan de algemene reserve.
Geconstateerd wordt dat de fracties VVD, D’66 en Valkenswaard Lokaal vóór het amendement zijn en
de fracties CDA, H&G en de PvdA tegen, waarmee het amendement met 8 stemmen vóór en 13
stemmen tegen is verworpen.
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Door de fractie van de VVD wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de OZB tarieven
uitsluitend te verhogen met de inflatiecorrectie van 2%.
Geconstateerd wordt dat de fracties VVD, D’66 en Valkenswaard Lokaal vóór het amendement zijn en
de fracties CDA, H&G en de PvdA tegen, waarmee het amendement met 8 stemmen vóór en 13
stemmen tegen is verworpen.
Door de fractie van de VVD wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de
bestemmingsreserve behoedzaamheid algemene uitkering ad in totaal € 350.000,= in te zetten om de
gevolgen van de september circulaire 2011 op te vangen.
Geconstateerd wordt dat de fracties VVD en H&G vóór het amendement zijn en de fracties CDA,
D’66, PvdA en Valkenswaard Lokaal tegen, waarmee het amendement met 6 stemmen vóór en 15
stemmen tegen is verworpen.
Door de fractie van de PvdA wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de begroting 2012,
inclusief paragrafen en bijlagen, vast te stellen en de meerjarenraming voor kennisgeving aan te
nemen.
Geconstateerd wordt dat de fracties PvdA, Valkenswaard Lokaal, CDA, D’66 en H&G vóór het
amendement zijn en de fractie VVD tegen, waarmee het amendement met 20 stemmen vóór en 1 stem
tegen is aangenomen.
Door de fractie van D’66 wordt een amendement ingediend ertoe strekkend aan de
programmabegroting 2012 een prestatie-indicator toe te voegen op pagina 75 die als volgt luidt:
80% van de in de bestuurlijke agenda genoemde beleidsstukken dienen binnen de daarvoor genoemde
termijn aan de raad te worden aangeboden.
Geconstateerd wordt dat alle fracties unaniem vóór het amendement zijn, waarmee het amendement
met 21 stemmen vóór is aangenomen.
Door de fractie van H&G wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de functie van
stadsdichter te behouden voor Valkenswaard en de daarbij behorende vergoeding van € 2.500,= ten
laste te brengen van het voordelig resultaat.
Geconstateerd wordt dat de fracties H&G en Valkenswaard Lokaal vóór het amendement zijn en de
fracties CDA, D’66, PvdA en de VVD tegen, waarmee het amendement met 11 stemmen vóór en 10
stemmen tegen is aangenomen.
Door de fractie van H&G wordt een amendement ingediend ertoe strekkend een duidelijk signaal af
te geven, door een budget van € 50.000,= te onttrekken aan de algemene reserve, om het college in
staat te stellen de nodige voorzieningen voor continuïteit van de rollervereniging VHC te treffen.
Geconstateerd wordt dat de fractie H&G vóór het amendement is en de fracties CDA, D’66, PvdA,
Valkenswaard Lokaal en de VVD tegen, waarmee het amendement met 5 stemmen vóór en 16
stemmen tegen is verworpen.
Door de fractie van H&G wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de benodigde middelen
die noodzakelijk zijn voor het opstellen van de beeldkwaliteitseisen ten laste te brengen van de
algemene reserve met een maximum bedrag van € 20.000,=. Mocht dit bedrag ontoereikend blijken te
zijn de raad te verzoeken bijkomende kredieten beschikbaar te stellen.
Geconstateerd wordt dat de fractie H&G vóór het amendement is en de fracties CDA, D’66, PvdA,
Valkenswaard Lokaal en de VVD tegen, waarmee het amendement met 5 stemmen vóór en 16
stemmen tegen is verworpen.
Door de fractie van H&G wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de “Verordening tot
tweede wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010” te
wijzigen in dier voege dat artikel 9 komt te luiden: lid 1: De kosten van de naheffingsaanslag ter zake
van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 54,= en dat lid 2 en 3 komen te
vervallen.
Geconstateerd wordt dat de fractie H&G vóór het amendement is en de fracties CDA, D’66, PvdA,
Valkenswaard Lokaal en de VVD tegen, waarmee het amendement met 5 stemmen vóór en 16
stemmen tegen is verworpen.
Door de fractie van H&G wordt een amendement ingediend ertoe strekkend met ingang van 1 januari
2012 het gratis langdurig parkeren op het Kloosterplein mogelijk te maken en de daaruit
voortvloeiende inkomstenderving ad ± € 21.500,= ten laste te brengen van het voordelig resultaat.
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Geconstateerd wordt dat de fractie H&G vóór het amendement is en de fracties CDA, D’66, PvdA,
Valkenswaard Lokaal en de VVD tegen, waarmee het amendement met 5 stemmen vóór en 16
stemmen tegen is verworpen.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college op te
dragen om op zo kort mogelijke termijn alsnog een onderzoeksplan als bedoeld in de “Verordening
onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Valkenswaard” aan de raad voor te
leggen.
Geconstateerd wordt dat alle fracties unaniem vóór de motie zijn, waarmee de motie met 21 stemmen
vóór is aangenomen.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college op te
dragen in de toekomst eventuele wijzigingen in de financiële verordeningen expliciet aan de raad voor
te leggen en afzonderlijk te bespreken en derhalve niet ter besluitvorming voor te leggen als onderdeel
van de begroting.
Geconstateerd wordt dat de fracties Valkenswaard Lokaal, D’66 en H&G vóór de motie zijn en de
fracties CDA, PvdA en de VVD tegen, waarmee de motie met 12 stemmen vóór en 9 stemmen tegen is
aangenomen.
Door de fractie van de VVD wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken voor
de vaststelling van de begroting 2013 en de belasting en/of leges verordeningen de kosten van diverse
lokale lasten te onderbouwen met behulp van de beschikbare VNG modellen.
Geconstateerd wordt dat de fracties VVD, D’66, H&G en Valkenswaard Lokaal vóór de motie zijn en
de fracties CDA en de PvdA tegen, waarmee de motie met 13 stemmen vóór en 8 stemmen tegen is
aangenomen.
Door de fractie van de PvdA wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken om
de daartoe beschikbare instrumenten in te zetten om mensen op/nabij het bijstandniveau die getroffen
worden door meerdere bezuinigingen tegemoet te komen en de raad te informeren over de maatregelen
die het college hiervoor onderneemt.
Geconstateerd wordt dat de fracties PvdA, CDA, D’66 en H&G vóór de motie zijn en de fracties
Lokaal en de VVD tegen, waarmee de motie met 14 stemmen vóór en 7 stemmen tegen is
aangenomen.
Door de fractie van D’66 wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken om voor
de nota Kaders in samenwerking met de gemeenteraad te bepalen welke kerntaken subsidie vereisen.
Geconstateerd wordt dat de fracties D’66, H&G, PvdA en Valkenswaard Lokaal vóór de motie zijn en
de fracties CDA en de VVD tegen, waarmee de motie met 15 stemmen vóór en 6 stemmen tegen is
aangenomen.
Door de fractie D’66 wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken een redelijke
voorziening die tot doel heeft om de vervoerskosten naar de dichtst bijzijnde rollerhal (Eindhoven) te
verminderen voor een overgangsperiode van 2 jaar in het leven te roepen.
Geconstateerd wordt dat de fractie D’66 vóór de motie is en de fracties CDA, H&G, PvdA,
Valkenswaard Lokaal en de VVD tegen, waarmee de motie met 1 stem vóór en 20 stemmen tegen is
verworpen.
Door de fractie H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken om in het
belang van de lokale economische ontwikkeling binnen afzienbare tijd in samenwerking met de andere
A2-gemeenten een A2-visie bedrijventerreinen te ontwikkelen.
Geconstateerd wordt dat de fracties H&G, Valkenswaard Lokaal en de VVD vóór de motie zijn en de
fracties CDA, D’66 en de PvdA tegen, waarmee de motie met 12 stemmen vóór en 9 stemmen tegen is
aangenomen.
Door de fractie H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken om alles in
het werk te stellen de herinrichting van de westzijde van de Markt in 2012 mogelijke te maken en
hiervoor de benodigde subsidies respectievelijk binnen te halen of veilig te stellen en voor de
eventuele extra benodigde financiële middelen tijdig een verzoek in te dienen bij de raad.
Geconstateerd wordt dat de fracties H&G, CDA en D’66 vóór de motie zijn en de fracties PvdA,
Valkenswaard Lokaal en de VVD tegen, waarmee de motie met 11 stemmen voor en 10 stemmen
tegen is aangenomen.
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Door de fractie H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken om na te
gaan in hoeverre collectief particulier opdrachtgeverschap kan wordt gestimuleerd in Valkenswaard en
de raad hierover binnen afzienbare tijd te informeren.
Geconstateerd wordt dat de fracties H&G en D’66 vóór de motie zijn en de fracties van het CDA,
PvdA, Valkenswaard Lokaal en de VVD tegen, waarmee de motie met 6 stemmen vóór en 15
stemmen tegen is verworpen.
Door de fractie H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend en het college te verzoeken om
binnen afzienbare tijd uit te zoeken in hoeverre het uit financieel en organisatorisch oogpunt wenselijk
en mogelijk is in Valkenswaard plastic op een andere manier in te zamelen, bijvoorbeeld door ophalen.
Geconstateerd wordt dat de fracties H&G en Valkenswaard Lokaal vóór de motie zijn en de fracties
CDA, D’66, PvdA en de VVD tegen, waarmee de motie met 11 stemmen vóór en 10 stemmen tegen is
aangenomen.
Door de fractie H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken om te
onderzoeken of een JIP-locatie in de gemeente Valkenswaard kan worden gerealiseerd, in
samenspraak met welzijnsorganisatie Paladijn en/of jeugdzorg en binnen afzienbare tijd met
voorstellen naar de raad te komen.
Geconstateerd wordt dat de fracties H&G, PvdA en D’66 vóór de motie zijn en de fracties CDA,
Valkenswaard Lokaal en de VVD tegen, waarmee de motie met 9 stemmen vóór en 12 stemmen tegen
is verworpen.
Door de fractie H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken te komen
met een plan van aanpak dat tot doel heeft de bovengrondse afvalcontainers zo spoedig mogelijk te
vervangen door ondergrondse containers en dat plan van aanpak zo mogelijk voor de behandeling van
de nota kaders aan de raad kenbaar te maken.
Geconstateerd wordt dat de fractie H&G vóór de motie is en de fracties CDA, D’66, PvdA,
Valkenswaard Lokaal en VVD tegen, waarmee de motie met 5 stemmen vóór en 16 stemmen tegen is
verworpen.
Door de fractie CDA wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken;
•
kritisch te bewaken dat geoormerkte middelen in 2012 besteed worden aan de projecten zoals
deze genoemd worden op de vastgestelde projectenlijst;
•
indien blijkt dat er geoormerkte middelen vrijvallen, in onderhandeling te treden met de
provincie om deze middelen aan te wenden voor de herinrichting van de westzijde van de
Markt;
•
Voor de dekking van een mogelijk restant aan benodigd budget een verzoek in te dienen bij de
raad;
•
Voor het geval het geoormerkte geld niet vrijkomt om te besteden aan de westzijde van de
Markt op zoek te gaan naar andere middelen.
Geconstateerd wordt dat de fracties CDA, D’66 en de PvdA vóór de motie zijn en de fracties H&G,
Valkenswaard Lokaal en de VVD tegen, waarmee de motie met 9 stemmen vóór en 12 stemmen tegen
is verworpen.
Vervolgens wordt het voorstel per onderdeel in stemming gebracht en wordt geconstateerd dat:
• alle fracties met uitzondering van de fractie van D’66 instemmen met het voorstel de
Programmabegroting 2012, inclusief paragrafen en bijlagen, vast te stellen en de
meerjarenramingen voor kennisgeving aan te nemen;
• alle fracties met uitzondering van de fractie van de VVD instemmen met het voorstel de
Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2012,
inclusief bijbehorende tarieventabel 2012 vastte stellen;
• alle fracties met uitzondering van de fractie van H&G instemmen met het voorstel de Verordening
tot tweede wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen
2010 vast te stellen;
• alle fracties met uitzondering van de fractie van de VVD instemmen met het voorstel de
Verordening tot tweede wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van een
rioolrecht 2010 vast te stellen;

4 van 5

•
•
•
•

alle fracties met uitzondering van de fracties van Valkenswaard Lokaal en de VVD instemmen met
het voorstel de Verordening tot tweede wijziging van de Verordening op de heffing en invordering
van onroerendzaak-belastingen 2010 vast te stellen;
alle fracties instemmen met de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing
en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010 vast te stellen;
alle fracties met uitzondering van de fracties van Valkenswaard Lokaal en de VVD instemmen met
het voorstel het college te mandateren voor de uitvoering van de in de programma’s opgenomen
investeringen, zoals verwoord in bijlage 7 van de Programmabegroting 2012;
alle fracties met uitzondering van de fracties van Valkenswaard Lokaal en de VVD instemmen met
het voorstel de restant coalitie gelden 2011 aan het college te mandateren.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
22 december 2011.
de raadsgriffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

A.B.A.M. Ederveen
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