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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 7 JULI2O2O

Voorzitter

Griffier

de heer J.W. Brenninkmeijer
de heer W.A. Ernes

Aanwezig:
AWB

WD
D66
CDA

zwL4
GL
G&P

de heer J,A.J. Claesssen, 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
mevrouw J.F.C. M. Verouden

Afwezig:
PvdA
Aa

de heer J.P. Hazelaar

nwezige portefeu il lehouders:

De heer A. Uijlenhoet
De heer A.C.W.A.M. van Holstein
De heer H,M. Kruip

Afwezig:
Mevrouw L.L Smit-Volkers

I

Opening
De voorzitter heet allen omstreeks 19:30 uur welkom en mevrouw Eeken-van
Hoof opent de vergadering met een korte overweging over vernieuwing door
corona.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
De heer Rutten wordt, met nummer 9 op de presentielijst, aangewezen als
voorstemmer.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, waarbij enkele aangekondigde moties
vreemd aan de orde van de dag onderaan de agenda worden toegevoegd.

ilI

IV

Vragenhalfuur.
De heer Links, fractie ZWI4 stelt vragen over de gevolgen van de piekbuien
op 26 juni 2020. Deze vragen worden door portefeuillehouder Van Holstein
beantwoord.

Mededelingen.
-Mevrouw Groeneveld doet een korte mededeling over de Raadstafel2l van
de Metropoolregio Eindhoven op 24 juni 2020.
-Wethouder Kruip doet een korte mededeling over Bravoflex.

V

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd.
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VI

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 9 juni 2O2O.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.

VII

Voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie over invoering
Omgevingswet.
Besluit
1

Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie
over de invoering van de Omgevingswet in Waalre;

2

De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen en
daarmee;

a,

Het college op te dragen om op korte termijn de raad te
informeren over alle relevante aspecten, en de daarbij
behorende door de raad te nemen besluiten, om tijdig aan de
minimale wettelijke eisen te voldoen inclusief het realiseren van
de eigen ambities;

b.

Het college op te dragen in 2020 elke 3 maanden een
voortgangsrapportage te agenderen voor bespreking, waarin
alle relevante (bestuurlijke) aspecten (zie ook aanbeveling 1)
inclusief de risico's zijn ogenomen. Voor 202L en later kan met
een lagere frequentie volstaan worden;

c.

Het college te verzoeken om op korte termijn het
programmaplan te actualiseren, dit plan uit te breiden met het
overzicht van alle minimale wettelijke vereisten én de eigen
ambities en er zorg voor te dragen dat een en ander ook
doorwerkt in de projectplannen;

d.

Het college te verzoeken om het programmaplan en
aansluitend de verschillende projectplannen, als basis te
gebru i ken voor de komende voortga ngsra pporta ges;

e.

Het college te verzoeken om op korte termijn, al dan niet
samen met andere gemeenten, het overleg met de
ketenpartners en met name de ODZOB aan te gaan, om te
komen tot juiste processen en procedures waardoor op 1-12021 meldingen en vergunningaanvragen volgens de wettelijke
vereisten kunnen worden afgehandeld.

Aangenomen, zonder stemming

VIII

Voorstel tot het vaststellen van de Jaarstukken 2019.
Besluit

1.

2.

Akkoord te gaan met de jaarstukken 2019
In te stemmen om het negatieve jaarrekeningsaldo van € 57.881
te onttrekken aan de reserve Vrij Besteedbaar.

Aangenomen, zonder stemming
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IX

Voorstel tot

aa nnemen eand rapport gezamenl ijke
reken ka mercom missies Omgevingsdienst Zu idoost-Bra ba nt (ODZOB).

De fractie CDA dient op het voorstel een amendement'Eindrapport
rekenkamers Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant' (bijlage 1) in. Dit
amendement wordt zonder stemming aangenomen,

Besluit
1

Kennis te nemen van het eindrapport van de gezamenlijke
rekenkamercommissies over de ODZOB;

2

De aanbevelingen van de gezamenlijke rekenkamercommissies
over te nemen en daarmee het college op te dragen:

a.

Uitvoering te geven aan de aanbevelingen 1, 3, en 5 gericht
aan het college;

b.

Uitvoering te geven aan aanbeveling 4, waarbij het college
de opdracht mee krijgt om met inachtneming van
doelmatigheidsvoordelen ruimte te houden voor maatwerk;

c.

Met de ODZOB in 2020 een plan van aanpak op te stellen
om het samenspel met de ODZOB te verbeteren met
daarbij centraal de maatschappelijke opgaven, de
toegevoegde waarde van de ODZOB aan de beoogde
maatschappelijke effecten, met afspraken over
bijbehorende sturing, ijkpunten, monitoring en evaluatie;

d.

De raad tenminste twee maal per jaar hierover te
informeren.

Aangenomen, zonder stemming.
X

Voorstel tot het vaststellen van de Beleidsregels Coóperatief
ontwikkelen van zon- en windenergieprojecten.
De fracties AWB en CDA dienen op het voorstel een amendement
'Beleidsregels zon- en windenergieprojecten'(bijlage 2) in, Dit amendement
wordt zonder stemming aangenomen.

Besluit
De Beleidsregels Coóperatief ontwikkelen van zon- en windenergieprojecten
vast te stellen met dien verstande dat de ontwikkeling en exploitatie van een
wind- of zonnepark alleen door de gemeente wordt toegestaan wanneer deze
bij voorkeur lo0o/o, maar in ieder geval meer dan 50o/o via een coóperatieve
aanpak wordt georganiseerd en de financiële opbrengsten voor meer dan
50o/o, madr bij voorkeur voor 100o/o terugvloeien naar de lokale gemeenschap
en omgeving,
Aangenomen, zonder stemming
XI

Voorstel tot het vaststellen van de
202íJ.
Besluit

3ê

Tussenrapportage (Turap)
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1.

2.
3.

Vast te stellen de 3e tussenrapportage 2020;
De financiële gevolgen van deze 3e turap 2020 te verwerken in
de budgetten 2O2Oi
Vast te stellen de 4e wijziging programmabegroting 2020.

Aangenomen, zonder stemming,
Toezeqging
Het college zegt toe om ruim voor de behandeling van de begroting, zodra de
gedetailleerde, integrale planning voor de openbare ruimte beschikbaar is, de
raad per raadsinformatiebrief te informeren over de globale
meerjarenplanning en over de financiële uitnutting van de lopende jaarschijf

2020.
De fracties G&P en D66 dienen op het voorstel een motie'Budget en uitgaven
wegenbeheersplan, rapportage en vervolg'(bijlage 3) in. Deze motie wordt
later weer ingetrokken,

Voorstel tot het benoemen lid rekenkamercommissie.

XII

Mevrouw M. van Boekel te benoemen als lid van de rekenkamercommissie
Aangenomen, zonder stemming.

XIII

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties GL, ZW14 en
D66 Coalition of the willing.
De fracties GL, ZWL4 en D66 dienden tijdens de raadsvergadering van 9 juni
2020 een motie vreemd aan de orde van de dag 'Coalition of the willing'
(bijlage 4) in, toen staakten de stemmen. Nu wordt deze motie ingetrokken.

XIV

Motie vreemd aan de orde van de dag Sinterklaasfeest voor iedereen!
De fracties D66 en G&P dienen een motie vreemd aan de orde van de dag
'Sinterklaasfeest voor iedereen!' (bijlage 5) in. Deze motie wordt naar
aanleiding van het debat ingetrokken en, gewijzigd, opnieuw ingediend
(bijlage 6). Deze motie wordt zonder stemming aangenomen,

Sluiting.

XV

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 22.25 uur

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 15 september
2020.
DE RAAD

deg

W.A.

E

GEMEENTE WAALRE,
de voorzitter,

dr. A.J.W. Boelhouwer

