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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DONDERDAG 6 JUNI 2019
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
De leden:
AWB

de heer J.W. Brenninkmeijer
de heer W.A. Ernes

VVD
D66
CDA
ZW14
GL
PvdA

de heer J.A.J. Claessen, mevrouw A.C. Groeneveld-van Mourik 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, de heer C.W. de Zeeuw en mevrouw S. Harks
mevrouw S.J. van de Goor–Gelens en mevrouw C.P.A.M. Eeken-van Hoof
de heer G.J.J. Lammers en de heer A.J. Links
mevrouw J.M. Beuger en mevrouw J.F.C.M. Verouden
de heer J.P. Hazelaar

Afwezig:
AWB

de heer E.W.H. Rutten

Aanwezige portefeuillehouders:
De heer A. Uijlenhoet
De heer A.C.W.A.M. van Holstein
Mevrouw L.I. Smit-Volkers
De heer H.M. Kruip
I

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen om 19:30 uur welkom en de heer Damen
opent de vergadering met een korte overweging over de datum 6 juni 2019.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
De heer De Zeeuw wordt, met nummer 15 op de presentielijst, aangewezen
als voorstemmer.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, waarbij een motie vreemd aan de
orde van de dag ‘Welstandsnota’ als agendapunt X wordt toegevoegd aan de
agenda.
Door de fractie D66 wordt voorgesteld om een debat te voeren over de
coalitievorming. Dit voorstel wordt als agendapunt XI wordt toegevoegd aan
de agenda.

IV

Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

III

Vragenhalfuur.
Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenhalfuur.

V

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen brieven geagendeerd.
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VI

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 21 mei 2019.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.

VII

Voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer
Waalre-dorp.
De fracties AWB en VVD dienen op het voorstel een amendement ‘krediet
maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp’ (bijlage 1) in. Dit amendement is nog
niet in stemming gebracht.
De fractie ZW14 dient op het voorstel een amendement ‘vergroten
verkeersveiligheid Waalre-dorp’ (bijlage 2) in. Dit amendement wordt
ingetrokken.
De fractie GL dient op het voorstel een amendement ‘aanpassing krediet
sluipverkeer Waalre-dorp’ (bijlage 3) in. Dit amendement wordt ingetrokken.
De fracties ZW14 en GL dienen op het voorstel een amendement ‘vergroten
verkeersveiligheid Waalre-dorp en aanpak sluipverkeer’ (bijlage 4) in.
De heer Schoots legt de volgende stemverklaring af: “D66 steunt het
amendement omdat wij sterk het gevoel hebben dat het huidige plan
onvoldoende gedragen wordt door de inwoners, met name vanwege een
gevoel van onvoldoende aandacht voor de verkeersveiligheid.”
Bij een hoofdelijke stemming over dit amendement staken de stemmen met
8 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
Hoofdelijke stemming:
1. de heer C.W. de Zeeuw
2. de heer D.M. Damen
3. de heer P.J.A.M. Donders
4. de heer A. Bijnen
5. mevrouw E.H.H. Gremmée
6. mevrouw C.P.A.M. Eeken-van Hoof
7. de heer F. Schoots
8. de heer J.P. Hazelaar
9. mevrouw S.J. van de Goor-Gelens
10. mevrouw J.M. Beuger
11. de heer A.J. Links
12. mevrouw A.C. Groeneveld
13. mevrouw J.F.C.M Verouden
14. mevrouw S. Harks
15. de heer J.A.J. Claessen
16. de heer G.J.J. Lammers

voor
tegen
tegen
tegen
tegen
tegen
voor
voor
tegen
voor
voor
tegen
voor
voor
tegen
voor

Het voorgestelde besluit is nog niet in stemming gebracht.
De fractie AWB dient op het voorstel een motie ‘krediet maatregelen
sluipverkeer Waalre-dorp’ (bijlage 5) in. Deze motie is nog niet in stemming
gebracht.
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De fractie ZW14 dient op het voorstel een motie ‘van afkeuring krediet
maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp’ (bijlage 6) in. Deze motie is nog niet
in stemming gebracht.
Aangezien de stemmen staken bij de besluitvorming over het meest
verstrekkende amendement, wordt verdere besluitvorming over de
amendementen, het besluit zelf en de moties verdaagd naar de extra
raadsvergadering van 25 juni 2019.
IX

Voorstel tot het geven van een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen voor 6 appartementen Markt 14.
De fractie AWB dient op het voorstel een amendement ‘Markt 14’ (bijlage 7)
in. Dit amendement wordt met 12 stemmen voor en 4 stemmen tegen
aangenomen, waarbij de fracties D66 en Pvda hebben tegengestemd.
Besluit
1. De afgifte van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen als
bedoeld in artikel 2.27 en 3.11 Wabo alsmede artikel 6.5 Bor voor de
nieuwbouw van 6 appartementen op het perceel Markt 14 te
weigeren;
2. Deze weigering van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter
inzage te leggen.
Aangenomen, zonder stemming.
De heer Schoots legt de volgende stemverklaring af: “D66 stemt tegen dit
amendement, ondanks dat wij achter de strekking van goothoogte en
bouwvolume staan. Wij kunnen ons namelijk niet vinden in de bepaling dat
wij maximaal 2 woningen toestaan omdat het anders niet passend is in het
bouwvolume, die koppeling kun je wat ons betreft niet maken.”

X

Voorstel tot het vaststellen van de Startnotitie RES (Regionale
Energiestrategie).
Besluit
1. De Startnotitie Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven
vast te stellen.
2. In te stemmen met de keuze om het traject van de RES zoveel
mogelijk met de eigen organisaties invulling te geven, om draagvlak
en borging te vergroten, waarbij u zich bewust bent van het feit dat
dit inzet zal vergen van de gemeentelijke organisatie.
Aangenomen, met algehele stemmen.

XI

Motie CDA vreemd aan de orde van de dag: Welstandsnota.
Door de fractie CDA wordt een motie vreemd aan de orde van de dag:
‘Welstandsnota’ ingediend (bijlage 8).
De motie wordt ingetrokken na een toezegging van het college.
Toezegging van het college
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Het college zegt toe om in dit najaar een notitie aan de raad voor te leggen
over welk beleidsinstrument het best passend is om als raad extra kaders te
stellen voor de Markt, De Bus en Den Hof, vooral met het oog op de
beeldkwaliteit.
XII

Debat over de vorming van de nieuwe coalitie.
De heer Links doet een voorstel van orde om dit agendapunt te behandelen
in de extra raadsvergadering op 25 juni 2019.
Dit ordevoorstel wordt aangenomen met 9 stemmen voor en 6 stemmen
tegen, waarbij de fracties VVD en CDA en mevrouw Groeneveld hebben
tegengestemd.

XV

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 23.40 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 25 juni 2019.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,
de voorzitter,

W.A. Ernes

drs. J.W. Brenninkmeijer

