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BESLUITEN LIJST OPEN BARE BESLUITVORM EN DE RAADSVERGADERI
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 21 JANUARI 2O2O

Aanwezig:
Voorzitter
Griffier

I-RE
VAN DE

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

De leden:
AWB
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 mevrouw S. Harks
mevrouw S.J, van de Goor-Gelens en mevrouw C.P.A.M. Eeken-van Hoof
de heer G.J.J. Lammers (tot 19.35 uur)
mevrouw J.M. Beuger
de heer J.P. Hazelaar

Afwezig
D66

zwt4
G&P

Aa

de heer C.W. de Zeeuw
de heer A.J. Links
mevrouw J.F.C.M, Verouden

nwezige portefeu il lehouders:

De heer A. Uijlenhoet
De heer A.C,W.A.M. van Holstein
Mevrouw L.L Smit-Volkers
De heer H.M. Kruip

I

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen om 19:30 uur welkom en de heer Lammers
opent de vergadering met een korte overweging over het beëindigen van de
holocaust, volgende week 75 jaar geleden.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
Mevrouw Groeneveld wordt, met nummer 4 op de presentielijst, aangewezen
als voorstemmer.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

ilI

Vragenhalfuur.
De heer Schoots, fractie D66 stelt vragen over het gebruik van Citrix. Deze
vragen worden door portefeuillehouder Brenninkmeijer beantwoord.

IV

V

Mededelingen.

-

De burgemeester doet een korte mededeling over het feit dat de
huidige verslaggever van het Eindhovens Dagblad voor de laatste
maal in de raadsvergadering van Waalre aanwezig is,

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd
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Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergaderingr gehouden op 7 januari 2O2O.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.

VII

Voorstel tot het vaststellen van de Bouwverordening gemeente
Waalre 2O2O.
Besluit
1. Vast te stellen de'Bouwverordening gemeente Waalre 2020'.
2. In te trekken de'Bouwverordening gemeente Waalre 2010 zoals
vastgesteld op 19 oktober 2010.
Aangenomen, zonder stemming.

VIII

Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie 'Recreatie (en
toerisme) in Waalre.
De fracties AWB, CDA, GL en D66 dienen op het voorstel een amendement
'Startnotitie Recreatie (en toerisme) in Waalre'(bijlage 1) in. Dit
amendement wordt unaniem aangenomen.
De fracties D66 en GL dienen op het voorstel een amendement'Kunst en
cultuur' (bijlage 2) in. Dit amendement wordt niet aangenomen, met 5
stemmen voor en 8 stemmen tegen, waarbij de fracties D66, GL en Pvda en
de heer Donders (AWB) hebben voorgestemd.
De fracties D66 en GL dienen op het voorstel een amendement'Ruimte van
start tot eindresultaat' (bijlage 3) in. Dit amendement wordt niet
aangenomen, met 5 stemmen voor en B stemmen tegen, waarbij de fracties
D66, GL en Pvda en de heer Donders (AWB) hebben voorgestemd.

Besluit
De startnotie'Recreatie (en toerisme) in Waalre'vast te stellen met
inachtneming van de volgende kaders:
1. Kader Cultuur en Groen: Cultuurhistorische waarden, natuur en
groen dienen behouden en daar waar mogelijk versterkt te worden;
2. Kader Duurzaamheid: In de op te stellen beleidsnota'Recreatie (en
toerisme) in Waalre' het aspect duurzaamheid nader uit te werken,
zo compleet mogelijk in beeld te brengen en daarbij de dimensie
People, Planet en Profit centraal te stellen;
3. Kader Samenwerken: In de op te stellen beleidsnota'Recreatie (en
toerisme) in Waalre'op te nemen dat bij de uitvoering van de
beleidsnota bu rgerpa rtici patie procesafspra ken worden gemaa kt met
aandacht voor ieders rol, betrokkenheid en verantwoordelijkheid
alsmede voor communicatie, evaluatie en voortgang.
Aangenomen, met algehele stemmen.
De heer Hazelaar legt hierbij de volgende stemverklaring af: "ik zal voor dit
voorstel stemmen, maar ben zeer benieuwd naar de uitwerking op het gebied
van Kunst en Cultuur,"
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Mevrouw Harks legt hierbij de volgende stemverklaring af: "ik zal voor dit
voorstel stemmen, maar hoop dat degenen die hiermee aan de slag gaan
toch een en ander uit onze amendementen over zullen nemen.

Sluiting.

IX

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 20.25 uur

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 4 februari 2020
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffi
de
rzitter,

W.A.

E

J.W. Brenninkmeijer

