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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 19 DECEMBER 2017
Aanwezig:
Voorzitter
de heer J.W. Brenninkmeijer
Griffier
de heer W.A. Ernes
De leden:
D66
VVD
CDA
GroenLinks
ZW14
Oolbekkink
AWB
LW

de heer C. de Zeeuw, de heer F. Schoots en mevrouw I. Bastiaans
mevrouw E. Gremmée, de heer L. Kruip en de heer H. Lammers
mevrouw C. Eeken-van Hoof en de heer E. Kerssemakers en mevrouw
S. van de Goor-Gelens
de heer R. Paré en mevrouw J. Beuger
de heer G. Lammers en de heer A. Links
de heer P. Oolbekkink
de heer J. Claessen
de heer T. van Tongeren

Met kennisgeving afwezig:
PvdA
de heer T. Liebregts
Aanwezige portefeuillehouders:
Mevrouw H. Balk
Mevrouw J. van Dijk
De heer A. van Holstein
De heer P. van Liempd
I

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en de heer G. Lammers opent de
vergadering met een korte overweging over Melancholie.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De heer Kerssemakers wordt aangewezen als voorstemmer.

III

Vragenhalfuur.
Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenhalfuur.

IV

Mededelingen.
Wethouder van Dijk doet een mededeling over de BedrijvenInvesteringsZone
(BIZ);
De heer Oolbekkink doet een mededeling over de startbijeenkomst m.b.t. de
‘Update Metropoolregio Eindhoven’, dd. 13 december 2017.
De heer van Tongeren doet een mededeling over het feit dat hij zich heeft
aangemeld bij het CDA, maar deze periode in de raad zal afronden bij de
fractie Leefbaarder Waalre.

V

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd.
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VI

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 7 december 2017, eveneens het toen
besloten gedeelte.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.

VII

Voorstel tot het vaststellen van de 9e Tussenrapportage (Turap)
2017 en kennisnemen van de Nieuwsberichten van november 2017.
Besluit
1. Vast te stellen de 9e Tussenrapportage 2017 en kennis te nemen van de
nieuwsberichten;
2. De financiële gevolgen van deze 9e Turap 2017 te verwerken in de
budgetten 2017, 2018 e.v.;
3. Vast te stellen de 16e wijziging programmabegroting 2017 en de 2e
wijziging programmabegroting 2018.
Aangenomen, zonder stemming.

VIII

Voorstel inzake Afsprakenkader Wonen in het Stedelijk Gebied
Eindhoven (SGE).
Besluit
1. Het Afsprakenkader Wonen 2017 Stedelijk Gebied Eindhoven, inclusief
Perspectiefnota vast te stellen.
Aangenomen, zonder stemming.

IX

Voorstel inzake Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven
(SGE).
Besluit
1. De Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven vast
te stellen als kader voor de subregionale samenwerking op het gebied
van Economie, Wonen, Voorzieningen en Evenementen en Ruimte.
2. Het college de opdracht te geven hiervoor samen met de andere colleges
een convenant uit te werken en af te sluiten.
3. De samenwerkingsagenda 2018-2025 en het daarop gebaseerde
convenant in de plaats te laten treden van het ‘Bestuursconvenant
Stedelijk Gebied Eindhoven’ (d.d. 20-12-2013) en deze als ingetrokken
en beëindigd te beschouwen op het moment dat het nieuwe convenant
in werking treedt.
Aangenomen, zonder stemming.

X

Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2018.
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Bij de behandeling van dit voorstel wordt een erratum uitgereikt en toegelicht
m.b.t. de leges voor een rijbewijs. Zeer recent heeft de minister aan de
gemeenten laten weten dat het maximaal toegestane bedrag hiervoor wordt
verlaagd. Dit bedrag wordt dus ten opzichte van het originele voorstel
gewijzigd vastgesteld. De raad stemt hier mee in.
De fractie ZW14 dient op het voorstel een amendement ‘verordening
toeristenbelasting’ in (zie bijlage 1). Dit amendement wordt later
ingetrokken.
De fracties D66, VVD, CDA, Oolbekkink en LW dienen op het voorstel een
amendement ‘verordening toeristenbelasting’ in (zie bijlage 2). Dit
amendement wordt unaniem aangenomen.
Besluit
1. De verordening rioolheffing 2018 vast te stellen.
Aangenomen zonder stemming.
2. De verordening onroerende zaakbelastingen 2018 vast te stellen.
Aangenomen zonder stemming.
3. De verordening afvalstoffenheffing 2018 vast te stellen.
Dit voorstel wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 13
stemmen voor en 3 stemmen tegen.
Hoofdelijke stemming:
1. de heer E. Kerssemakers:
voor
2. mevrouw S. van de Goor-Gelens: voor
3. de heer P. Oolbekkink:
voor
4. mevrouw C. Eeken-van Hoof:
voor
5. de heer R. Paré:
tegen
6. mevrouw J. Beuger:
tegen
7. de heer T. van Tongeren:
tegen
8. de heer G. Lammers:
voor
9. de heer B. Links
voor
10. de heer C. de Zeeuw:
voor
11. de heer J. Claessen:
voor
12. de heer F Schoots:
voor
13. de heer L. Kruip:
voor
14. mevrouw E. Gremmée:
voor
15. de heer H. Lammers:
voor
16. mevrouw I. Bastiaans:
voor
4. De legesverordening 2018 met bijbehorende, aangepaste
tarieventabel 2018 en de bijbehorende roeb (regionaal overleg
Eindhoven bouwtoezicht)-lijst 2018 vast te stellen.
Aangenomen, zonder stemming.
5. De verordening toeristenbelasting 2018 gemeente Waalre
geamendeerd vast te stellen.
Aangenomen, zonder stemming.
De heer Links legt de volgende stemverklaring af: “Ik stem voor het
voorstel, gezien de woorden van de wethouder die wij hier vanavond
mochten beluisteren.”
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XI

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21:10 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 9 januari 2018.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,
de voorzitter,

W.A. Ernes

drs. J.W. Brenninkmeijer

