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BESLUITENLIJST DIGITALE OPENBARE BESLUITVORMENDE
RAADSVERGADERING VAN DE GEMEENTE WAALRE DINSDAG
15 DECEMBER 2020
Voorzitter
Griffier
Aanwezig:
AWB
VVD
D66
CDA
ZW14
GL
PvdA
G&P

de heer A.J.W. Boelhouwer
de heer W.A. Ernes en mevrouw J.A. Stokmans - van Schaik
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 en de heer G.J.J. Lammers
mevrouw J.M. Beuger
de heer J.P. Hazelaar
mevrouw J.F.C.M. Verouden

Aanwezige portefeuillehouders:
De heer J.T. van Burgsteden
De heer M.I. Pieters
Mevrouw L.M. Sjouw

I

Opening
De voorzitter heet allen omstreeks 19:30 uur welkom en de heer De Zeeuw
opent de vergadering met een korte overweging over waarom de overheid
niet graag naar burgers luistert.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
Mevrouw Verouden wordt aangewezen als voorstemmer.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld waarbij een motie vreemd aan de
orde van de dag van de fracties D66, ZW14, GL en G&P als agendapunt XII
en een motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties ZW14, D66,
PvdA en GL als agendapunt XIII worden toegevoegd.

III

Vragenhalfuur.
De heer Links stelt enkele vragen over de ingekomen bezwaarschriften op de
herinrichting van de Traverse Zuid, deze vragen worden door het college
beantwoord.

IV

Mededelingen.
Wethouder Sjouw doet een korte mededeling over de Gemeenschappelijke
Regeling PlusTeam.

Besluitenlijst van de openbare besluitvormende raadsvergadering d.d. 15 december 2020
pag. 2
V

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd.

VI

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 1 december 2020.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.

VII

Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Jeugdhulp & Wmo
gemeente Waalre 2021.
Besluit
1.
De gemeentelijke verplichtingen op basis van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet te vertalen in
heldere en klantvriendelijke gemeentelijke regelgeving die de
hulpvraag van inwoners centraal stelt.
2.
De Verordening Jeugdhulp & Wmo gemeente Waalre 2021 vast te
stellen.
3.
Hiermee de volgende verordeningen in te trekken:
- Verordening jeugdhulp gemeente Waalre 2017
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalre
2017.
Aangenomen, zonder stemming.

VIII

Voorstel tot het vaststellen van de Belastingverordeningen 2021.
Besluit
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De verordening onroerende zaakbelastingen 2021 vast te stellen.
De verordening afvalstoffenheffing 2021 vast te stellen.
De verordening rioolheffing 2021 vast te stellen.
De legesverordening 2021 met bijbehorende tarieventabel en de
roeb-lijst (regionaal overleg Eindhoven bouwtoezicht) 2021 vast te
stellen.
De 1e wijzigingsverordening Biz Den Hof 2018-2022 vast te stellen.
De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belasting 1995 in te
trekken.

Aangenomen, zonder stemming.
IX

Voorstel tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
inzake carbidverbod.
Besluit
Een APV-wijziging vast te stellen voor een permanent verbod op
carbidschieten in de gemeente Waalre.
Aangenomen, zonder stemming.
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X

Voorstel tot het vaststellen van de 5e Tussenrapportage (Turap)
2020.
De fracties D66, ZW14, PvdA en GL dienen op het voorstel een amendement
‘Reservering gelden voor 2021’ (bijlage 1) in. Dit amendement wordt later
ingetrokken.
Besluit
1. Vast te stellen de 5e tussenrapportage 2020;
2. De financiële gevolgen van deze 5e tussenrapportage te verwerken in
de budgetten 2020, 2021 en verder;
3. Vast te stellen de 6e wijziging van de programmabegroting 2020 en de
2e wijziging van de programmabegroting 2021.
Aangenomen, zonder stemming.

XI

Voorstel reparatie deeltijdfactor benoeming wethouders.
Besluit
1. Het benoemingsbesluit over de wethouders dd. 24 november jl. te
repareren voor zover het de tijdsbestedingsnorm betreft;
2. De heer van Burgsteden, de heer Pieters en mevrouw Sjouw allen
voor 0,89 fte. per persoon te benoemen tot wethouder van de
gemeente Waalre, met terugwerkende kracht tot 24 november 2020.
Aangenomen, zonder stemming.

XII

Motie vreemd aan de orde van de dag Een veiligere plek vinden voor
JOP Aalst.
Door de fracties D66, ZW14, GL en G&P wordt een motie vreemd aan de orde
van de dag ‘Een veiligere plek vinden voor JOP Aalst’ (bijlage 2) ingediend.
Deze motie wordt later aangehouden.
Toezegging
Het college zegt toe om te bekijken of de huidige JOP 20 tot 30 meter op kan
schuiven en of de verlichting aangepast kan worden.

XIII

Motie vreemd aan de orde van de dag Terugdringen geluidsoverlast
na reconstructie Traverse.
Door de fracties ZW14, D66, PvdA en GL wordt een motie vreemd aan de
orde van de dag ‘Terugdringen geluidsoverlast na reconstructie Traverse’
(bijlage 3) ingediend. Deze motie wordt later ingetrokken.
Toezegging
Het college zegt toe om te bezien hoe het bij de reconstructie van de
Traverse (nog) beter kan op het gebied van leefbaarheid, zonder
duurzaamheid uit het oog te verliezen en een voorstel hierover aan de raad
voor te leggen op 19 januari 2021.

Besluitenlijst van de openbare besluitvormende raadsvergadering d.d. 15 december 2020
pag. 4
XIV

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 22.35 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 2 februari 2020.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,

de voorzitter,

W.A. Ernes

dr. A.J.W. Boelhouwer

