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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 21 MEI 2019
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
De leden:
AWB

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

VVD
D66
CDA
ZW14
GL

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 C.W. de Zeeuw, mevrouw S. Harks en de heer F. Schoots
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 en mevrouw J.F.C.M. Verouden

Afwezig:
PvdA

de heer J.P. Hazelaar

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 Rutten
opent de vergadering met een korte overweging over trouwe viervoeters.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
De heer Donders wordt, met nummer 1 op de presentielijst, aangewezen als
voorstemmer.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, waarbij de mededelingen eerst zullen
worden gedaan en pas daarna het vragenhalfuur, waarbij het voorstel tot het
kennisnemen van een lagere opbrengst kavelruil Dommeldal de Hogt als
bespreekstuk zal worden behandeld en een motie vreemd aan de orde van de
dag door de fractie D66 wordt aangekondigd die zal worden behandeld aan
het einde van de agenda.
Door de fractie D66 wordt voorgesteld om een debat te voeren over de
coalitievorming. Dit voorstel wordt verworpen met 7 stemmen voor en 9
stemmen tegen, waarbij de fracties D66, ZW14 en GL hebben voorgestemd.
Door de fractie D66 wordt voorgesteld om een debat te voeren over de
vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten. Dit voorstel wordt verworpen met 7 stemmen voor
en 9 stemmen tegen, waarbij de fracties D66, ZW14 en GL hebben
voorgestemd.

IV

Mededelingen.
De heer Claessen doet een mededeling over de coalitievorming.
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De heer Schoots doet een korte mededeling over het fractievoorzitterschap
van D66.
III

Vragenhalfuur.
De heer Links stelt enkele vragen aan het college over de coalitievorming en
deze worden beantwoord.

V

Ingekomen stukken.
De heer Links vraagt aandacht voor de brieven van inwoners over het
sluipverkeer en bevestigd de voorgestelde afdoening van deze brieven.

VI

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 7 mei 2019.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.

VII

Voorstel tot het uitwerken van een ontwerp voor mogelijke
herinrichting Gestelsestraat.
Besluit
1. Kennis te nemen van de inhoud van de rapportage “Verkeersstudie
Gestelsestraat” van adviesbureau Kragten;
2. Het college opdracht te geven in samenspraak met de omwonenden
van de Gestelsestraat te komen tot een herinrichtingsvoorstel voor
een mogelijke toekomstige herinrichting van de Gestelsestraat.
Aangenomen, zonder stemming

IX

Voorstel tot het vaststellen van de 4e Tussenrapportage (Turap)
2019.
Besluit
1. Vast te stellen de 4e Tussenrapportage;
2. De financiële gevolgen van deze 4e Turap 2019 te verwerken in de
budgetten 2019;
3. Vast te stellen de 7e wijziging programmabegroting 2019.
Aangenomen, zonder stemming.

X

Voorstel tot het met één jaar verlengen van de aan de heer A.
Ujlenhoet verleende ontheffing van ingezetenschap.
Besluit
De aan de heer A. Uijlenhoet op 5 juni 2018 voor de duur van één jaar
verleende ontheffing van ingezetenschap van de gemeente Waalre met één
jaar te verlengen.
Aangenomen, zonder stemming.
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XI

Voorstel tot afrekening fractieondersteuning 2018.
Besluit
De bedragen over 2018, als bedoeld in artikel 12 van de “Verordening op de
ambtelijke bijstand en fractieondersteuning”, vast te stellen.
Aangenomen, zonder stemming.

VIII

Voorstel tot het kennisnemen van een lagere opbrengst kavelruil
Dommeldal de Hogt.
Besluit
1. Kennis te nemen van een voor de gemeente in financiële zin lagere
kavelruilopbrengst;
2. In afwijking van uw raadsbesluit van 4 december 2018 geen
€490.487,- maar € 314.386,- te storten in de algemene reserves.
Aangenomen, zonder stemming.
Bij de behandeling van dit agendapunt wordt door de fractie ZW14 een motie
van treurnis ingediend (bijlage 1), deze motie wordt verworpen met 7
stemmen voor en 9 stemmen tegen, waarbij de fracties D66, ZW14 en GL
hebben voorgestemd.
De heer Claessen legt de volgende stemverklaring af: “Ik stem tegen deze
motie, omdat ik die, gehoord de reactie van de wethouder, totaal overbodig
vind.”

XII

Voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
(LGB) 2019-2022.
De fractie D66 dient op het voorstel een amendement ‘Geen groep of thema
met gezondheidsrisico uitsluiten’ (bijlage 2) in. Dit amendement wordt
verworpen met 7 stemmen voor en 9 stemmen tegen, waarbij de fracties
D66, ZW14 en GL hebben voorgestemd.
De fracties AWB en CDA dienen op het voorstel een amendement ‘Nota
Lokaal Gezondheidsbeleid’ (bijlage 3) in. Dit amendement wordt aangenomen
met 10 stemmen voor en 6 stemmen tegen, waarbij de fracties D66 en GL en
de heer Lammers hebben tegengestemd.
De heer de Zeeuw legt de volgende stemverklaring af: “Ik stem tegen dit
amendement, omdat dit niet ver genoeg gaat en niet in de lijn met gemaakte
afspraken tot stand is gekomen. Wij zijn wél voor armoedebeleid.”
De heer Links legt de volgende stemverklaring af: “Ik stem voor dit
amendement, omdat dit een stapje in de goede richting is en een kleine
aanvulling betreft, helaas is er nu niet meer mogelijk.”
Besluit
De Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2019-2022 vast te stellen.
Aangenomen, met 14 stemmen voor en 2 stemmen tegen, waarbij de fractie
GL heeft tegengestemd.
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Bij de behandeling van dit agendapunt wordt door de fractie D66 een motie
‘Geen groep of thema met gezondheidsrisico uitsluiten’ ingediend (bijlage 4).
Deze motie wordt later ingetrokken onder gelijktijdige indiening van het
eerdergenoemde amendement (bijlage 2).
XIII

Voorstel tot het vaststellen van de ‘Startnotitie Jeugdbeleid en
Verordening Jeugdhulp 2020’.
Besluit
De ‘Startnotitie Jeugdbeleid en Verordening Jeugdhulp 2020’ vast te stellen.
Aangenomen, zonder stemming.
Bij de behandeling van dit agendapunt wordt door de fracties D66, CDA en
ZW14 een motie ‘Jeugdparticipatie’ ingediend (bijlage 5), deze motie wordt
unaniem aanvaard.

XIV

Motie D66 vreemd aan de orde van de dag: VNG-stukken.
Door de fractie D66 wordt een motie vreemd aan de orde van de dag: ‘VNGstukken’ ingediend (bijlage 6).
De heer Claessen neemt het voorzitterschap van de raadsvergadering over
van de burgemeester voor de duur van dit agendapunt.
De motie wordt verworpen met 5 stemmen voor en 11 stemmen tegen,
waarbij de fracties D66 en GL hebben voorgestemd.
De heer Lammers legt de volgende stemverklaring af: “Tot en met ‘is van
mening dat’ kan ik mij in deze motie vinden, maar niet in de verbinding die
gelegd wordt met het functioneren van de burgemeester, daarom stem ik
tegen deze motie.”
De heer Links legt de volgende stemverklaring af: “Deze motie geeft aan dat
wij als raadsleden zelf meer gespitst moeten zijn op informatie en daarop
handelend moeten optreden. Verder ben ik tegen deze motie.”

XV

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 22.15 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 6 juni 2019.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,
de voorzitter,

W.A. Ernes

drs. J.W. Brenninkmeijer

