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 donderdag 20 oktober 2011 om 20.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezigen
Voorzitter:
Griffier;
Raadsleden:

Afwezig:
1.

dhr. A.B.A.M. Ederveen
dhr. C.J. Dorsman
dhr. J.H.M, van Asten, 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,
mw. M.P.G.M. Krikhaar-Fleuren, dhr. P.P. Leenders, mw. B.N.M.A.M. van LeeuwenAarts, 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
dhr. H.H.M. Hovens

Vragenhalfuurtje.

2.

Vaststellen van de agenda.
De raad besluit de agendapunten 9 (Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte 2012-2016) en
10 (Milieubeleidsplan 2011-2013) van de agenda af te voeren. De heer P. van der Burgt geeft
namens alle fracties (m.u.v. de fractie van het CDA) aan dat de raad zich onvoldoende heeft
kunnen voorbereiden met als belangrijkste oorzaken het kwaliteitsniveau van de stukken en de
onvoldoende adequate beantwoording in de commissie met als gevolg dat vele vragen nadien
schriftelijk beantwoord dienden te worden. Dat is voor de 5 fracties niet acceptabel. Zij geven
het college de opdracht om de stukken, met daarin verwerkt alle reacties n.a.v. vragen en
opmerkingen, voor de volgende commissievergadering te agenderen.
Agendapunt 6 (Verordening Leerlingenvervoer) gaat naar de te bespreken stukken.

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van 29 september 2011.
Bij agendapunt 11 (het bespreken van de in te dienen zienswijze inzake de structuurvisie met
betrekking tot Grenscorridor N69) is genoteerd dat bij de 2 aangenomen moties de fractie D'66
zowel vóór als tegen heeft gestemd. De fractie D'66 heeft in beide gevallen vóór de motie
gestemd.
De besluitenlijst wordt met inachtneming van bovenstaande wijzigingen vastgesteld.

4.

(Her)stemming over de motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van
het CDA tijdens de raadsvergadering van 29 september 2011 betreffende een wijziging in de
legesverordening. (stemmen staakten op 29 september).
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
verengingen/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, waarmee de motie met 12 stemmen vóór
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en 10 stemmen tegen aangenomen.
Vaststellen van een reactie op de begroting CURE 2012.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.
Vaststellen van de Verordening Leerlingenvervoer 2011 met bijbehorende toelichting.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een amendement ingediend ertoe strekkend in
de artikelen 13 a, 18 lid 1 onder b, 26 lid 1 sub b van de Verordening Leerlingenvervoer
gemeente Valkenswaard 2011 en volgende de woorden "anderhalf uur" te vervangen door
"één uur" en toelichting op genoemde verordening daarop aan te passen.
Geconstateerd wordt dat de fracties van Valkenswaard Lokaal, CDA, H&G en de PvdA (3) vóór
het amendement zijn en de fracties van D'66, PvdA (1) en de W D tegen, waarmee het
amendement met 19 stemmen vóór en 3 stemmen tegen is aangenomen.
Geconstateerd wordt dat met inachtneming van het aangenomen amendement het voorstel is
aangenomen.
Vaststellen van de Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 voor zover het de
bevoegdheid van de raad betreft.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.
Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden besproken.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
24 november 2011.

de raadsgriffier,
drs. C. Miedema
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de voorzitter,
drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester
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