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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 1 DECEMBER 2O2O

Voorzitter

Griffier

de heer A.J.W. Boelhouwer
de heer W.A. Ernes

Aanwezig:
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
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 A.J, Links
mevrouw J.M. Beuger
de heer J.P. Hazelaar

Afwezig:

ZW14
G&P

Aa

de heer G,l.J. Lammers
mevrouw J,F.C.M. Verouden

nwezige portefeu illehouders:

De heer J.T. van Burgsteden
De heer M.L Pieters
Mevrouw L.M. Sjouw

I

Opening
De voorzitter heet allen omstreeks 19:35 uurwelkom en de heer Rutten
opent de vergadering met een kort Sinterklaasgedicht.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
Mevrouw Eeken-van Hoof wordt, met nummer 1 op de presentielijst,
aangewezen als voorstemmer.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

III

Vragenhalfuur.
Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenhalfuur.

IV

Mededelingen.

V

Wethouder Sjouw doet een korte mededeling over de mondkapjes bij
de Voedselbank.
Wethouder Pieters doet een korte mededeling over een aanstaande
raadsinformatiebrief (RIB) over het meerwerk aan de Molenstraat.
Burgemeester Boelhouwer doet een korte mededeling over het overleg
over de JOP in Waalre.
Burgemeester Boelhouwer doet een korte mededeling over zijn
aanstaande gesprekken met de besturen van de politieke partijen,

Ingekomen stukken.
Op verzoek van de heer Lammers is een brief van een inwoner van Waalre
geagendeerd over het niet ontvangen van de'klinkerbrief'. De brief blijft ter
afdoening in handen gesteld van het college.
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VI

Vaststelling van de besluitenliist van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 24 november 2O2O.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming

VII

In itiatiefvoorste I Ve rorden

i

n

g

Bu rge ri n itiatief 2O2O.

De fractie VVD dient op het voorstel een amendement'Tijdelijke werking
Burgeragenderingsinitiatief' (bijlage 1) in. Het amendement wordt
aangenomen met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen, waarbij de fracties
D66, GL en PvdA hebben tegengestemd.
De heer Schoots legt hierbij de volgende stemverklaring af: "Ik stem tegen
het amendement omdat ik vind dat dit eerder muren opwerpt dan kansen

biedt."
Mevrouw Beuger legt hierbij de volgende stemverklaring af: "Ik stem tegen
dit amendement omdat dit oeverloze discussies op gaat roepen."
De heer Hazelaar legt hierbij de volgende stemverklaring af: "Wij stemmen
tegen het amendement omdat wij liever de andere kant op willen en dit
substantieel nog meer verwarring gaat wekken dan dat het duidelijkheid gaat
geven, wij zien niet de meerwaarde in het amendement."
Besluit
De verordening Burgerinitiatief 2020 vast te stellen.

Aangenomen, met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen, waarbij de fracties
D66, GL en PvdA hebben tegengestemd.
Mevrouw Beuger legt hierbij de volgende stemverklaring af: "GroenLinks is
voor burgerparticipatie maar dit voorstel voegt naar onze mening niets toe."
De heer Links legt hierbij de volgende stemverklaring af: "Wij steunen dit
voorstel omdat dit nog een extra mogelijkheid biedt, zonder een numerieke
grens. Wellicht dat er inwoners zijn die hier gebruik van zullen maken."

VIII

Voorstel benoemingen Metropoolregio Eindhoven 2O2O,
Besluit
Aan te wijzen burgemeester Jan Boelhouwer als lid van het Algemeen Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven en wethouder Jan van Burgsteden als zijn
plaatsverva nger.

Aangenomen, zonder stemming
IX

SIuiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21,00 uur
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Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 15 december
2020.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de
r,
de voorzitter,

bï"
dr. A.J.W. Boelhouwer

