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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 3 MAART 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 19:30 uur welkom en de heer De
Zeeuw opent de vergadering met een korte overweging over bedreiging.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
De heer Links wordt, met nummer 16 op de presentielijst, aangewezen als
voorstemmer.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

III

Vragenhalfuur.
Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenhalfuur.

IV

Mededelingen.
- Mevrouw Groeneveld geeft een terugkoppeling op de Raadstafel21 van
5 februari 2020.
- Burgemeester Brenninkmeijer doet een mededeling over het
Coronavirus.

V

Ingekomen stukken.
De raadsinformatiebrief over ‘evaluatie sluipverkeer Waalre dorp’ wordt
besproken, op verzoek van de heren Claessen, Damen, Lammers en
Hazelaar.
Na instemming door de raad met een ordevoorstel hiertoe, dient de fractie
ZW14 een motie vreemd aan de orde van de dag ‘evaluatie
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verkeersmaatregelen Waalre-dorp’ (bijlage 1) in. Deze motie wordt
ingetrokken en gewijzigd opnieuw ingediend.
De fractie ZW14 dient een motie vreemd aan de orde van de dag ‘evaluatie
verkeersmaatregelen Waalre-dorp’ (bijlage 2) in. Deze motie wordt met
hoofdelijke stemming verworpen met 5 stemmen voor en 12 stemmen tegen:


















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

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

Toezegging
“Het college zegt toe dat inwoners individueel een afspraak kunnen maken
met de verkeerskundige en/of de wethouder om de evaluatie van de
verkeersmaatregelen te bespreken.”
De heer Lammers en de heer Links leggen hierbij de volgende stemverklaring
af: “Wij hebben rond de tafel gezeten om het Waalres akkoord te maken
waarop de huidige coalitie zich nog steeds beroept. Een van de
uitgangspunten was de geloofwaardigheid van de politiek herstellen in het
bijzonder de burgerparticipatie hoog in het vaandel, transparant, open en
direct. Ik constateer een kameleontisch gedrag van de fractie AWB, volstrekt
ongeloofwaardig, knikkende knieën en een slappe rug”.
Mevrouw Beuger legt hierbij de volgende stemverklaring af: “De apotheose
van deze avond, dit onderwerp, was een blamage voor de Waalrese
democratie”.
VI

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 18 februari 2020.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.

VII

Voorstel tot vaststellen uitgangspuntennotitie herontwikkeling
Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht.
De fracties D66 en G&P dienen op het voorstel een amendement ‘Een groener
en diverser ontwikkelkader ‘herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij
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de Pracht’ (bijlage 3) in. Dit amendement wordt later ingetrokken en met de
fracties AWB en CDA gewijzigd opnieuw ingediend.
De fractie AWB dient op het voorstel een amendement ‘uitgangspuntennotitie
herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht (Rooise Hoeve)’
(bijlage 4) in. Dit amendement wordt ingetrokken.
De fracties D66, G&P, AWB en CDA dienen op het voorstel een amendement
‘Een groener en diverser ontwikkelkader ‘herontwikkeling Frederik
Hendrikstraat, boerderij de Pracht’ (bijlage 5) in. Dit amendement wordt met
14 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen, waarbij de fracties
ZW14 en GL hebben tegengestemd.
De heer Lammers legt hierbij de volgende stemverklaring af: “D66 heeft een
moedige poging gedaan om een zo’n groot mogelijke meerderheid te
realiseren, compliment daarvoor. Wij steunen het amendement niet om dat
het uit gaat van de onderligger die wij niet voldoende akkoord vinden.”
Mevrouw Beuger legt hierbij de volgende stemverklaring af: “GL stemt tegen
het amendement. Wij hebben vanavond wederom kunnen constateren dat
het niet meer om de inhoud gaat en dat de democratie in Waalre ter ziele is.
“We hadden dus kortom gewoon thuis kunnen blijven.”
Besluit
1. In te stemmen met de gewijzigde uitgangspuntennotitie voor de
locatie Frederik Hendrikstraat, Boerderij de Pracht en omstreken.
2. Vooruitlopend op het opstellen van de grondexploitatie en het
verhalen van kosten bij de initiatiefnemers, een voorbereidingskrediet
beschikbaar te stellen van € 25.000,-.
Aangenomen, met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen, waarbij de fracties
ZW14 en Gl hebben tegengestemd.
Gezien het late tijdstip wordt besloten de volgende onderwerpen niet meer te
behandelen, maar toe te voegen aan de agenda van de raadsvergadering van
17 maart:
-

Voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie ‘Wonen in 2030’.
Voorstel tot het vaststellen van het controleprotocol en normenkader
2019 en verlenging contract met Astrium Accountants.
Voorstel tot het vaststellen van de verordening
herbenoemingsprocedure burgemeester gemeente Waalre 2020.
Benoemen leden vertrouwenscommissie.

Ook wordt besloten de oordeelsvormende bijeenkomst te laten vervallen en
de daarin geagendeerde onderwerpen als volgt te behandelen:
-

Voorstel tot het vaststellen van de 2e Tussenrapportage (Turap) 2020
zal, direct als A-stuk toegevoegd worden aan de agenda van de
raadsvergadering van 17 maart.
Voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan Heijde
Park (Heistraat Zuid fase 2) zal worden toegevoegd aan de agenda
van de oordeelsvormende bijeenkomst van 17 maart.

Hierna wordt de vergadering, omstreeks 23:15 uur, geschorst.
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Gezien het feit dat er gesproken zal worden over de procedure rond de
klankbordgesprekken met de burgemeester, draagt de heer Brenninkmeijer
het voorzitterschap over aan de heer Claessen.
De voorzitter heropent de vergadering omstreeks 23:20
Gezien het te bespreken onderwerp besluit de raad de deuren te sluiten.
XII

Vragen gemeenteraad aan de commissie klankbordgesprekken.
De raad besluit met gesloten deuren door te vergaderen.
De raad besluit op het besprokene geheimhouding te leggen.
De raad besluit de deuren weer te openen.
Op verzoek van de heer Schoots wordt de raadvergadering omstreeks 00:35
uur geschorst, tot omstreeks 00:40 uur.

XIII

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 00:40 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 17 maart 2020.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,
de voorzitter,

W.A. Ernes

drs. J.W. Brenninkmeijer

