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BESTUITENLIJST O PENBARE OORDEELSVORMENDE BIJEENKOMST VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 21 JANUARI 2O2O

Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

de heer J.A.J. Claessen
de heer W.A. Ernes

De leden:
mevrouw A,C. Groeneveld-van Mourik, de heer E.W.H. Rutten en de heer
P.J.A.M. Donders
de heer D.M. Damen, mevrouw E.H.H Gremmée en de heer A. Bijnen
de heer F. Schoots en mevrouw S. Harks
mevrouw C.P.A.M. Eeken-van Hoof en de heer P.H. van Gils
de heer G.J. Witvoet
mevrouw J.M. Beuger
de heer J.P. Hazelaar
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Afwezig:
D66
CDA

zw74
G&P
Aa

de heer C.W. de Zeeuw
mevrouw S.J. van de Goor-Gelens
de heer G.J.J. Lammers en de heer A.J. Links
mevrouw J.F.C,M. Verouden

nwezige portefeu il lehouders:

De heer J.W. Brenninkmeijer
De heer A. Uijlenhoet
De heer H.M. Kruip
De heer A.C.W.A.M. van Holstein
Mevrouw L.L Smit-Volkers

I

Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20:25 uur en heet de aanwezigen welkom,

II

Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

III

Spreekrecht.
Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht

ru

Vaststelli ng van de besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst,
gehouden op 7 januari 2O2O.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.

V

Oordeelsvormen de bespreking van het voorstel tot het vaststellen van het
procesvoorstel voor de realisatie van het dorpshart Aalst,
Advies
De oordeelsvormende bijeenkomst adviseert de raad als volgt:
Agenderen als A-voorstel voor de besluitvormende raadsvergadering d.d
4 februari 2020 met inachtneming van het reactieformulier.
Punten van debat zijn event uele nadere kaderstelling door de raad, de
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controlerende rol van de raad op het proces en een door GL aang ekondigd
amendement'Duurzaamheid'.
Toezegging
Het college zegt toe om voor het project'realisatie dorpshart Aalst'een
organogram op te stellen met alle betrokkenen, waarin de verschillende fases van
het project zijn opgenomen. Dit organogram ontwikkelt mee met het proces en
wordt gedeeld met de gemeenteraad'
VI

Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vastste llen van de
le Tussenrapportage (Turap) 2O2O.
Advies
De oordeelsvormende bijeenkomst adviseert de raad als volgt:
Agenderen als B-voorstel voor de besluitvormende raadsvergadering d.d
4 februari 2020 met inachtneming van het reactieformulier'

VII

Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21:35 uur

Aldus vastgesteld in de openbare oordeelsvormende vergadering van 4 februari 2O2O
DE OORDEELSVORMENDE VERGADERING VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,

de voorzitter,

W.A.

A.l,

E

Lin

