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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 4 FEBRUARI 2020
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
De leden:
AWB
VVD
D66
CDA
ZW14
GL
PvdA
G&P

de heer J.W. Brenninkmeijer
de heer W.A. Ernes
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
de heer D.M. Damen, mevrouw E.H.H. Gremmée en de heer A. Bijnen
de heer F. Schoots, mevrouw S. Harks en de heer C.W. de Zeeuw
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
de heer J.P. Hazelaar
mevrouw J.F.C.M. Verouden

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 19:35 uur welkom en de heer Rutten
opent de vergadering met een korte overweging over het bereiken van
doelen.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
Mevrouw Beuger wordt, met nummer 15 op de presentielijst, aangewezen als
voorstemmer.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

III

Vragenhalfuur.
Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenhalfuur.

IV

Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

V

Ingekomen stukken.
Op verzoek van de heer Links worden de aan de raad gerichte brieven over
verkeer besproken. De wijze van afdoening wordt niet gewijzigd.

VI

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 21 januari 2020.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.
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VII

Voorstel tot het vaststellen van de 1e Tussenrapportage (Turap)
2020.
Besluit
1. Vast te stellen de 1e Tussenrapportage 2020;
2. De financiële gevolgen van deze 1e Turap 2020 te verwerken in de
budgetten 2020;
3. Vast te stellen de 2e wijziging programmabegroting 2020.
Aangenomen, zonder stemming.

VIII

Voorstel tot het vaststellen van het procesvoorstel voor de realisatie
van het dorpshart Aalst.
Alle fracties in de raad dienen op het voorstel gezamenlijk een amendement
‘Tussentijdse toezicht wegens dynamiek en risico’s’ (bijlage 1) in. Dit
amendement wordt unaniem aangenomen.
Besluit
1. Het procesvoorstel voor de realisatie van het dorpshart Aalst vast te
stellen.
2. Vast te stellen dat, als het college heeft geconstateerd dat het
streefbeeld van een deelproject – zoals omschreven in het
'Procesvoorstel realisatie visie dorpshart Aalst 2.0 – niet haalbaar is,
de raad geïnformeerd wordt over de redenen en de gevolgen,
waaronder de financiële gevolgen.
Aangenomen, met algehele stemmen.
De fracties GL, CDA, AWB, D66 en ZW14 dienen op het voorstel een motie
‘dorpshart Aalst’ (bijlage 2) in. Deze motie wordt unaniem aangenomen.
De heer Hazelaar legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem voor
deze motie omdat ik het eens ben met de oproep, maar ik vind niet dat we
een concreet project kunnen opdragen aan het college”.

IX

Voorstel tot het instemmen met het vervolgtraject toekomstige
afvalinzameling.
De fractie D66 dient op het voorstel een amendement ‘Meer vrijheid richting
30 kilo restafval bij doelgericht versnellen uitvoering’ (bijlage 3) in. Dit
amendement wordt met een hoofdelijke stemming verworpen.
Hoofdelijke stemming:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

mevrouw J.M. Beuger
de heer J.A.J. Claessen
mevrouw S. Harks
Mevrouw C.P.A.M. Eeken-van Hoof
De heer P.J.A.M. Donders
de heer E.W.H. Rutten
de heer G.J.J. Lammers
mevrouw E.H.H. Gremmée
de heer A. Bijnen
de heer C.W. de Zeeuw

voor
tegen
voor
tegen
tegen
tegen
voor
tegen
tegen
voor
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

mevrouw A. C. Groeneveld
de heer A.J. Links
de heer J.P. Hazelaar
de heer F. Schoots
mevrouw J.F.C.M. Verouden
De heer D.M. Damen
Mevrouw S.J. van de Goor-Gelens

tegen
voor
voor
voor
voor
tegen
tegen

De fractie AWB dient op het voorstel een amendement ‘Toekomstige
afvalinzameling’ (bijlage 4) in. Dit amendement wordt met hoofdelijke
stemming aangenomen.
Hoofdelijke stemming:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

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

De heer Links legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Wij stemmen tegen
omdat we vinden dat het voorliggende amendement en het plan onvoldoende
ambitieus zijn en wij missen de stip op de horizon”.
Mevrouw Beuger legt hierbij de volgende stemverklaring af: “De fractie GL
vindt het amendement niet ver genoeg gaan en zal tegen stemmen”.
Mevrouw Eeken-van Hoof legt hierbij de volgende stemverklaring af: “ik stem
voor het voorstel van de fractie AWB waarbij ik hoop dat met instemming van
de inwoners het streefgewicht van 30 kg toch zal worden gerealiseerd”.
Besluit
1.

Op basis van het technische variantenonderzoek afvalinzameling in
te stemmen met het raadplegen van onze inwoners met in ieder
geval de elementen van die varianten waarmee de doelstelling het
terugbrengen van de inhoud van het in de grijze container
aanwezige afval tot maximaal 100 kg restafval per inwoner wordt
gerealiseerd;
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2.

Daarbij ook onderzoek te doen naar de vraag waarom de inwoners
de grijze container ook gebruiken voor het verwijderen van afval
(papier, tuinafval, PMD en etensresten) niet zijnde restafval;

3.

In te stemmen met het raadplegen van onze inwoners over de
wijze waarop de doelstelling kan worden gehaald, door een
gefaseerde aanpak van brede wijkinformatiebijeenkomsten,
uitgebreide raadpleging van een groep aselect gelote inwoners,
bevragen van het online inwonerspanel, waarbij ook wordt gekeken
naar en rekening wordt gehouden met de gezinssamenstelling van
de vertegenwoordigers;

4.

Op basis van voorgenoemde inwonersraadpleging tot een besluit te
komen voor een definitieve keuze voor een aangepast
inzamelsysteem waarmee de doelstelling wordt gehaald.

Aangenomen, met 9 stemmen voor en 8 stemmen tegen waarbij de fracties
AWB, VVD en CDA hebben voorgestemd.
De heer De Zeeuw legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik zal tegen
stemmen om twee redenen. Het is absoluut niet ambitieus genoeg en de
stemmingen tonen aan dat het een niet voldragen voorstel is. Je zou niet
moeten willen om met zo’n verdeelde raad zulke vergaande stappen te
nemen, die je straks niet meer terug kunt draaien”.
De heer Links legt hierbij de volgende stemverklaring af: “De stemverklaring
die bij het amendement is afgegeven geldt ook voor het besluit”.
De heer Hazelaar legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Ik stem tegen
omdat het absoluut tegen de realiteit ligt”.
X

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 22.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 18 februari
2020.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,
de voorzitter,

W.A. Ernes

drs. J.W. Brenninkmeijer

