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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 4 JULI 2017
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
De leden:
D66
VVD
AWB
CDA
ZW14
PvdA
GroenLinks
NEW

de heer J.W. Brenninkmeijer
J.A. Stokmans-van Schaik
de heer C.W. de Zeeuw en mevrouw I. Bastiaans
mevrouw E. Gremmée, de heer L. Kruip en de heer H. Lammers
de heer P. Oolbekkink, de heer J. Claessen en de heer T. van Tongeren
mevrouw C. Eeken-van Hoof, de heer E. Kerssemakers en mevrouw
S. van de Goor-Gelens
de heer A. Links
de heer T. Liebregts
de heer R. Paré
mevrouw J. Beuger

Met kennisgeving afwezig:
D66
de heer F. Schoots
ZW14
de heer G. Lammers
Aanwezige portefeuillehouders:
Mevrouw J. van Dijk
De heer A. van Holstein
De heer P. van Liempd
Mevrouw H. Balk
I

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en mevrouw Bastiaans opent de
vergadering met een korte overweging over loslaten.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
De heer Claessen stelt voor het voorstel van de jaarrekening te behandelen
in de besluitvormende raadsvergadering van 11 juli 2017 en op 4 juli 2017
toe te voegen aan de oordeelsvormende bijeenkomst i.v.m. de vandaag om
16.00 uur ontvangen, getekende goedkeurende Controleverklaring van de
accountant, erratum op de jaarrekening, gewijzigde jaarrekening en
gewijzigd concept raadsbesluit.
Het voorstel wordt met 4 stemmen voor en 11 stemmen tegen verworpen,
waarbij de fracties AWB en ZW14 hebben voorgestemd, zodat het op de
agenda blijft staan.
De heer Kerssemakers wordt aangewezen als voorstemmer.

III

Vragenhalfuur.
De heer Van Tongeren stelt vragen over de rattenoverlast in de
Schoonoordstraat. Deze zijn vooraf niet aangemeld bij de voorzitter. De
vragen worden door de heer Van Tongeren aangeleverd bij de griffie en
zullen als art. 39 vragen worden beantwoord door het college.
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IV

Mededelingen.
De heer Kerssemakers geeft een terugkoppeling over de
informatiebijeenkomst Evaluatie bestuurlijke samenwerking MRE op 21 juni
2017.

V

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd.

VI

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 20 juni 2017.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.

VII

Voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2016.
Besluit
1. Akkoord te gaan met de jaarstukken 2016;
2. In te stemmen met het als volgt verdelen van het batig
jaarrekeningsaldo van €589.081:
a. het bestemmen van 40.452 ten behoeve van het krediet
duurzaamheidsagenda;
b. het storten van het voordelige resultaat uit reguliere
bedrijfsvoering 2016 van € 548.629 in de reserve vrij
besteedbaar.
De heer Links legt de volgende stemverklaring af:
“Complimenten voor het geheel maar ik stem tegen omdat ik het voorstel
inhoudelijk niet in de kern kan beoordelen”.
De heer Claessen legt de volgende stemverklaring af:
“De fractie AWB stemt tegen omdat wij ons niet kunnen vinden in de
gevolgde procedure met betrekking tot de behandeling van de jaarrekening.
Wij willen nadrukkelijk vermelden dat het niet gaat om de kwaliteit van de
jaarrekening”.
Aangenomen, met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen waarbij de fracties
ZW14 en AWB hebben tegengestemd.

VIII

Voorstel tot het instellen van een digitaal burgerpanel voorlopig voor
de duur van een jaar.
De fractie ZW14 dient op het voorstel een amendement ‘digitaal burgerpanel’
in (zie bijlage 1).
Het amendement wordt met 6 stemmen voor en 9 stemmen tegen
verworpen, waarbij de fracties ZW14, AWB, GL en NEW hebben voorgestemd.
Mevrouw Beuger legt de volgende stemverklaring af:
“Ik vind het jammer dat het amendement verworpen is, het was sympathiek
en ook een kans voor de raad. Maar omdat het om een proef gaat zal ik toch
het voorstel steunen”.

Besluitenlijst van de openbare besluitvormende raadsvergadering d.d. 4 juli 2017
pag. 3
Besluit
1. Voorlopig voor de duur van 1 jaar een digitaal Burgerpanel in te
stellen;
2. Hiervoor € 5.500 beschikbaar te stellen.
Aangenomen, met 14 stemmen voor en 1 stem tegen waarbij de fractie
ZW14 heeft tegengestemd.
XI

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 20.55 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 11 juli 2017.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,
de voorzitter,

W.A. Ernes

drs. J.W. Brenninkmeijer

