VOORLOPIGE AGENDA

OPENBARE DIGITALE BESLUITVORMENDE VERGADERING OP
12 MEI 2020
AANVANG 19.30 UUR

I.

Opening.

II.

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.

III.

Vragenhalfuur en inspreekrecht inwoners.

IV.

Mededelingen.

BESLUITVORMING (De fracties hebben hun standpunt over de volgende onderwerpen
bepaald. De raad gaat, onder voorzitterschap van burgemeester J.W. Brenninkmeijer,
over de geagendeerde raadsvoorstellen een raadsbesluit nemen.)

HAMERSTUKKEN (B)
V.

Kennisnemen van de besluiten, genomen op 14 april 2020, te
weten:
•
•
•
•
•
•
•

VI.

VII.

Het controleprotocol en normenkader 2019 en verlenging
contract met Astrium Accountants (2020-12).
De verordening herbenoemingsprocedure burgemeester
gemeente Waalre 2020 (2020-09).
De leden van de vertrouwenscommissie (2020-09).
De Kadernota 2021 en 1e wijziging programmabegroting
2020 GGD Brabant-Zuidoost (2020-20).
De voorzitter werkgroep volksvertegenwoordigende rol en
vergaderstructuur (2020-19).
De gewijzigde ‘Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Waalre 2015’ (2020-15).
De ‘Verordening Participatiewet, IOAW-IOAZ, Wgs Waalre
2020’ (2020-16).

Vaststelling van de besluitenlijsten van de besluitvormende
raadsvergaderingen, gehouden op 3 maart en van 14 april 2020.
2020-14

Voorstel tot het vaststellen van de 2e Tussenrapportage (Turap)
2020.
BESPREEKSTUKKEN (A)

VIII.

2020-13

Voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan Heijde
Park (Heistraat Zuid fase 2).

IX.

2020-10

Voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie ‘Wonen in 2030’.

X.

2020-28

Voorstel tot zienswijze op de concept programmabegroting 2021 en
wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling GGD
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Brabant-Zuidoost.
XI.

2020-31

Voorstel tot zienswijze op de conceptbegroting 2021 Metropoolregio
Eindhoven en inwonersbijdrage Meerjarenfinanciering Brainport
Development 2021-2024.

.

Voorstel tot zienswijze op de begroting 2021 en meerjarenraming
2021-2023 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

XIII.

2020-34

Voorstel tot zienswijze op de begroting 2021 Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost (VRBZO).

XIV.

2020-35

Voorstel tot zienswijze op de Meerjarenbegroting 2021-2024 en de
eerste begrotingswijziging 2020 van het PlusTeam.

XV.

2020-29

Voorstel tot zienswijze op de begroting 2021 Gemeenschappelijke
Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE).

XII.

OORDEELSVORMING (De fracties komen tot een politiek standpunt. Aan het slot van elk
van de twee volgende vergaderpunten wordt bepaald of een raadsvoorstel rijp is voor
besluitvorming en zo ja, bij bespreekstukken, over welke punten voor dat vergaderpunt
dan nog moet worden gedebatteerd.)

XVI.

2020-25

Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen
van de Startnotitie transitievisie warmte Waalre.
Voorgesteld wordt om dit voorstel besluitvormend te behandelen in de
eerstvolgende raadsvergadering.

XVII.

2020-30

Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot vaststellen
Metropoolregio Eindhoven brede opgestelde streefbeeld Transitie
Landelijk Gebied.
Voorgesteld wordt om dit voorstel besluitvormend te behandelen in de
eerstvolgende raadsvergadering.

XVIII.

XIX.

Ingekomen stukken.
• Wijze van afdoening brief Landelijke Vereniging voor Kleine
Kernen en LSA bewoners, over verzoek om aandacht voor
bewonersinitiatieven in het algemeen en de positie van
dorpshuizen en buurthuizen in het bijzonder tijdens en na de
coronacrisis (43285).
• Wijze van afdoening brief Koninklijke INretail, over dringende
oproep ‘help winkelondernemers overleven’ (42105).
• Wijze van afdoening brief Diaconaal Noodfonds Waalre, over
verzoek om aandacht voor een gesignaleerd probleem
(38452).
Sluiting.

De stukken behorende bij deze vergadering vindt u na 28 april 2020 op de website van
de gemeente Waalre in de vergaderkalender via www.waalre.nl/bestuur-enorganisatie/gemeenteraad/vergaderingen.

