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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 8 JANUARI 2019

Aanwezig:

Voorzitter

Griffier

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

De leden:
AWB

WD
D66
CDA

zw74
GL

PvdA

de heer J,A.J. Claessen, mevrouw A,C. Groeneveld-van Mourik, de heer
P.J.A.M. Donders en de heer E.W.H. Rutten
mevrouw E.H.H. Gremmée, de heer A. Bijnen en de heer D.M. Damen
de heer C.W. de Zeeuw, mevrouw S. Harks en de heer F. Schoots
mevrouw S.J. van de Goor-Gelens en mevrouw C.P.A.M. Eeken-van Hoof
de heer A.J. Links
mevrouw J.M. Beuger en mevrouw J.F.C.M. Verouden
de heer J.P. Hazelaar

Afwezig met kennisgeving:

ZWt4

Aa

de heer G.J.J. Lammers

nwezige portefeu illehouders:

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

I

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen omstreeks 19:35 uurwelkom en de heer
Donders opent de vergadering met een korte overweging over democratische
rechtsorde.

ÏI

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
Mevrouw Eeken-van Hoof wordt, met nummer 11 op de presentielijst,
aangewezen als voorstemmer.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

III

Vragenhalfuur.
Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenhalfuur.

ru

Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

V

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd.

VÏ

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 18 december 2018.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming
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Voorstel tot verkoop Klooster
Besluit
1. Het besluit tot verkoop van het Klooster aan de groep investeerders met
invulling van het Klooster conform het voorstel van Futuris te
herbevestigen.
2. € 70.000 beschikbaar te stellen voor 2019 uit de reserve'kosten
Klooster'.
3, Kennis te nemen van bijbehorende koopovereenkomst.
Aangenomen, met 12 stemmen voor en 4 stemmen tegen, waarbij de fracties
D66 en PvdA hebben tegengestemd.
De heer Hazelaar legt de volgende stemverklaring af: "Wij steunen het
voorstel inhoudelijk niet en hebben het gevoel dat er dingen niet besproken
zijn. Er zitten nog risico's in het totale project. Het college en merendeel van
de raad heeft vertrouwen, maar wij hebben dat niet. Wij pleiten voor een
extern onderzoek door derden".
De heer de Zeeuw legt de volgende stemverklaring af: "De adviezen van
Hordijk & Hordijk en de rekenkamercommissie worden niet opgevolgd. Wij
kunnen niet instemmen met een matig onderbouwd voorstel".

VIII

Voorstel tot het vaststellen van de Groenvisie 2O19-2029.
Bij de behandeling van dit voorstel dienen de fracties ZWl4 en GL een
amendement in (bijlage 1). Dit amendement wordt later ingetrokken.
Besluit
De groenvisie vast te stellen als kader voor het groenbeleidsplan 2OI9-2O29
Aangenomen, met algehele stemmen

IX

Voorstel tot het verklaren geen bedenkingen te hebben voor het
bouwen van 11 appartementen Eindhovenseweg 24.
Besluit
Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen de omgevingsvergunning
voor het bouwen van 11 appartementen op het perceel Eindhovenseweg 24
Aangenomen, met algehele stemmen.

X

Voorstel tot het vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan
Basisteam De Kempen 2Ol9-2O22.
Besluit
1. Het Integraal Veiligheidsplan Basisteam De Kempen 2019 - 2022 vast te
stellen.
2. Per l januari 2Ol9 het huidige Integraal Veiligheidsplan (2015 - 2018) te
laten vervallen.
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In te stemmen met de contouren voor het lokaal Veiligheidsbeleid die als
input worden gebruikt voor het nog op te stellen Uitvoeringsprogramma
Veiligheid 2OI9 - 2020 voor basisteam de Kempen.

Aangenomen, met algehele stemmen

Sluiting.

XI

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21.35 uur

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 22januari
20L9.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,
de
itter,

W.A.

E

.W. Brenninkmeijer

