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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 10 NOVEMBER 2020
Voorzitter
Griffier
Aanwezig:
AWB

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

VVD
D66
CDA
ZW14
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 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

Afwezig:
D66
G&P

mevrouw S. Harks
mevrouw J.F.C.M. Verouden

Aanwezige portefeuillehouders:
De heer A. Uijlenhoet
De heer A.C.W.A.M. van Holstein
De heer H.M. Kruip
Mevrouw L.I. Smit-Volkers
I

Opening
De voorzitter heet allen omstreeks 19:30 uur welkom en de heer Schoots
opent de vergadering met een korte overweging over Movember.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
Mevrouw van de Goor-Gelens wordt, met nummer 6 op de presentielijst,
aangewezen als voorstemmer.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

III

Vragenhalfuur.
Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenhalfuur.

IV

Mededelingen.
De burgemeester doet een korte mededeling over het voornemen om
aangifte te doen van het schenden van de wettelijke geheimhoudingsplicht.

V

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd.

VI

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 27 oktober 2020.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.
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VII

Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2021.
Tijdens de beantwoording van de gestelde vragen neemt de heer Claessen
tijdelijk het voorzitterschap over.
Besluit
1. Vast te stellen de programmabegroting 2021.
2. Vast te stellen de onder 1 voortvloeiende
tarieven/stijgingspercentages voor 2021 met betrekking tot de
navolgende gemeentelijke belastingen c.q. heffingen:
a. Een verhoging van de tarieven OZB met 1,6%
b. Een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing met ca. 3,5%
voor 2021. Hiermee de tarieven vast te stellen op:
 € 134,- voor eenpersoonshuishoudens (2020: 130,-)
 € 224,- voor meerpersoonshuishoudens (2020: 216,-)
3. Vast te stellen de 1e wijziging van de begroting 2021, inhoudende:
a. De mutaties uit de septembercirculaire gemeentefonds.
Aangenomen, zonder stemming.
De heer Hazelaar legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Natuurlijk
hebben we een belangrijke rol om te voorzien dat er een begroting bij de
Provincie komt. Ik wil dan ook de begroting administratief financieel als
zodanig wel accorderen maar wel met de strikte toezegging dat wij in januari
2021 inhoudelijk nog over de begroting met elkaar in gesprek gaan.”

VIII

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 20.50 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 24 november
2020.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,
de voorzitter,

W.A. Ernes

dr. A.J.W. Boelhouwer

