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EEN'TE

BESLU ITEN LIJST OPE N BARE B ESLUITVORM EN DE RAADSVERGADERI
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 4 OKTOBER 2016

I-R.E
VAN DE

Aanwezig:

Voorzitter

Griffier

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

Presentielijst getekend door de volgende leden:
de heer K. de Zeeuw, mevrouw I. Bastiaans en de heer
D66

A-WB
WD
CDA
PvdA

GroenLinks

F. Schoots
T.
van Tongeren
heer
de heer P. Oolbekkink, de heer J. Claessen en de
L.
mevrouw E. Gremmée, de heer H. Lammers en de heer Kruip
mevrouw C. Eeken, de heer E. Kerssemakers en mevrouw S' van de
Goor-Gelens
de heer T. Liebregts
de heer R. Paré

Met kennisgeving afwezig:

ZWL4
NEW
Aa

mevrouw J. Zevenhek en de heer G. Lammers
mevrouw J. Beuger

nwezige portefeu illehouders:

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 C. de Zeeuw opent de
vergadering met een korte overweging, over hoe hij als burger de gemeente
heeft ervaren.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer Claessen wordt aangewezen als voorstemmer'

III

Vragenhalfuur.

IV

Mededelingen.
Mw. Gremmée vertelt over de Raadstafel2l van 28 september 2016

Van het vragenhalfuur wordt geen gebruik gemaakt.

Toezegging
Het college zegt toe de zienswijze, die het college heeft opgesteld naar
aanleiding van de onderzoeksvraagstelling voor de evaluatie van de
bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven, aan de raad toe te
zenden.

Mw. Eeken vertelt over de ODZOB on tour van 26

tlm 29 september 2016.
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V

Ingekomen stukken.
Op verzoek van de raadswerkgroep De Kracht van Waalre wordt het
eindrapport van de adviescommissie Demmers, in het licht van de
toekomstvisie van Waalre, door de raad besproken.
Het rapport werd op 13 september rondgemaild door de griffier.

VI

Vaststelling van de besluitenlijsten van de besluitvormende
raadsvergaderingen, gehouden op 12 en 19 juli 2O16.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.

VII

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Beekdael.
Besluit

1. Het bestemmingsplan Beekdael gewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3. Het beeldkwaliteitsplan 'Beekdael Waalre' vast te stellen als addendum

4.

bij de Welstandsnota Waalre 2013.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken eerder tot
bekendmaking van het besluit over te gaan.

Aangenomen zonder stemming, waarbij mw. Van de Goor aantekening vraagt
van het feit dat zij niet heeft deelgenomen aan de besluitvorming, omdat haar
ouders mede-initiatiefnemers van dit plan zijn.

VIII

Voorstel tot het afsluiten van de elektronische weg voor het indienen
van verzoeken in het kader van de Wet hergebruik van
overheidsinformatie en het verlenen van mandaat aan het college om
deze verzoeken inhoudelijk te behandelen en verdagen.
Besluit
1. De elektronische weg voor het indienen van verzoeken op grond van de
Wet hergebruik van overheidsinformatie af te sluiten;
2. Het college mandaat te verlenen om te besluiten op verzoeken op grond
van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gericht aan de
gemeenteraad;
3. Het college mandaat te verlenen om te besluiten om de beslistermijn
inzake verzoeken op grond van de Wet hergebruik van
overheidsinformatie gericht aan de gemeenteraad te verdagen.
Aangenomen zonder stemming.

IX

Voorstel tot het benoemen van de voorzitter en één
lidlplaatsvervangend voorzitter en één lid voor de commissie
bezwaarschriften.
Over dit voorstel wordt schriftelijk gestemd, waarbij met algehele stemmen
wordt besloten om:

Besluit
Met ingang van 4 oktober 2016
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de heer R.M.M. Engelen voor de duur van de resterende
zittingsperiode te benoemen als voorzitter van de commissie
bezwaa rsch riften
mevrouw M. Knapen voor de duur van 4 jaar te benoemen tot lid/
plaatsvervangend voorzitter van de commissie bezwaarschriften
mevrouw J. Crommentuijn voor de duur van 4 jaar te benoemen tot lid
van de commissie bezwaarschriften
X

Voorstel tot benoeming lid werkgeverscommissie.
Over dit voorstel wordt schriftelijk gestemd, waarbij met 13 stemmen voor en
één blanco stem wordt besloten om:
Besluit
Raadslid de heer P. Oolbekkink te benoemen in de werkgeverscommissie
griffie Waalre.

XI

Voorstel tot het vaststellen van de 6" Tussenrapportage (Turap) en
kennisnemen van de Nieuwsberichten van juli 2016.
Besluit
1. Vast te stellen de 6" Tussenrapportage 2016 en kennis te nemen van de
Nieuwsberichten van juli 2OL6;
2. De financiële gevolgen van deze 6e Turap 2016 te verwerken in de
budgetten 2016 en de meerjarige cijfers;
3. Vast te stellen de 13e wijziging programmabegroting 2OL6.
Aangenomen zonder stemming

XII

Sluiting.
De voorzitter

sluit de vergadering omstreeks 21:20 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 18 oktober

20t6.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE W
d
de griffier,

W.A. Ernes

itter,

J.W. Brenninkmeijer

